
 كتاب مصور قابل للبحث والنسخ





محفوظةالحقوقجميع

3991

.ه-169-4-879029:كسلا/نبا،تونير59.ب.ص

.\-10،652314-0،728844"-40،417229-172829:تفما



-!!د-مهـ

طىُ

الر!ادلاِ!!ض



مةمقلى

الوو)تطالنديمبنالفرجأبوهوالعربيةللكتبمطولاًفهرساًوضعمنأول

ذلكفيوتبعه.للهجرةالرابعالقرنفيرذلكالفهرستكنابوحماهالبغدادكط

ب!صالمشهوركتابهآلفالذىخليفةوتوسعاًالحاجوترتيباًنظماًعليهوفاق

.،(والفنونالكتبأسماءفيالظْون"كشفباسموالعامالخاص

اللاتينيةاللغةإلىوترجموهطبعهفأتقنواالسفرهذاقيمةالافرنجوقدّر

فيالمودعةلمؤلفاتهمالعديدةالفهارسوضعواإذأوروباعلماءبمثالهواقتدى

والخصوصية.العموميةالخزائن

كضفكتابالكنتوريحسينإعجازالفاضلالسيدالفنهذافيوألف

صنفهاالتيالعديدةالتآليففيهذكروالأسفارالكتبأسماءعنوالأستارالحجب

إلا.ليسالكتاباسمبذكراكفىوانماالامامية

السفرفهووثناءاًإعجاباًونالبلادنافيمؤخراًانتشرالذيالمنتظمالفهرسأما

وصفوفيهمجلداًعشرأحدفيالمصريةالكتبداروضعتهالذكطالجليل

.العامرةخزائنهافيالمودعةوالفارسيةوالتركيةالعربيةوالمظوعاتالمخطوطات

باللغةذلكبعديصدرولمسنةأربعينمننحوالتصنيفهذاعلىمضى

المادةقليل.وهوم()6918مظوعهومافيالقنوعاكتفاءكتابسوىالعربية

الذيبروكلمانالألمانيبالمستشرقاقتدىمؤلفهليتوياوالأغلاطالنقصكثير

العربيةالكتبفيهووصفالعربيةاللغةأدنماتكتابالألمانيةباللغةنشر

المرحومأخذوعنه،وغرباًشرقاًالكتبخزائنفيالموجودةوالمظوعةالمخطوطة

العربية.اللغةآدابتاريخكبابفيمعلوماتهأكثرزيدانجورجي



البلادأمحثرفيالمطابعوتأسستعطمًاانتشارًاالكتبانتشارمحنرولما

والعلماءالأدباءبهيستنيرونبراسًادليلاًيكونمطولفهرسوضعاقتضىالشرقية

العربيةبالكتبمولعًاكنتولما.فنّكلفيالعربيةاللغةفيصُنّفمالمعرفة

نشرتالتيالكتبأسماءعلىيحتويحافلسفربوضعللاشعتغالالغيرةدفعتنى

الاشتغالعلىمكبًازلتومَاالطاعةظهورمنذوالغربيةالشرقيةالأقظارفيبالطع

سميته:كبيرًاسفرًافجاءسنةعشرةستمنذبه

والمعرَّبةالعربيةالمطبوعاتبم

منولمعةمولفيهاأسماءذكرمعوغربًاشرقًاالمطجوعةالكتبلأعاءشاملوهو

لسنةالموافقةهجرية9133نهايةالىالطاعةظهورمنذوذلكمنهمكلترجمة

لييتيسرولم.صفحةالفىمننحواًالء!تابمجموعوبلغ.ميلادية9191

.الاَنحتىنشره

المطبوعاتنشرلتاريخمعلومحدوضعالىتحوجالضرورةكانتولما

فيمايصدروماصدرمانشرعلىالنيةوعقدت0291سنةبدءعندفيهتوقفت

فيظهرتالتىالكتبأ!اءالنشرةهذهفيفنظصت.الحديثةالتصانيفمنبعد

للمعجمذيلاًكونهاباعتبار2691سنةلغايةأيالغابرةالسبعالسنواتخلال

فسنة.سنةًبعدفيماينشرمابمجموعالمولىوفقنيإنوسأشفعهاانفًااليهالمشار

مافيمنيصدرأوتصانيفهمذكرعنسهوتالذينوالمؤلفينالأدباءمنوأرجو

فيوأنشرهالأصححهااللازمةبالمعلوماتيتحفونيأنغلطأوسهومحمبهمعننُشر

.الأدباعافيألذكرهـرةوأحماؤهمأعمالهمفتبقىخصوصىذيل

:النشرةهذهقيالمستعملةالرموزبيان

يتلوها.الذيالاسممراجعةالىإشارة

صفحة.

المطعة.أومطعةالمطأومط



تنممه

الىبالاشارةاكتفينابلفيهاالمطوعةللكتبالقاهرةمدينةاسمنذكرلم-1

منهينشرهالمحلذكرلاالتيالتصانيفواًكثرفيهانضرتالتيالمطعة

.)القاهرة(مصرمطوعات

ذاالجرائدأوالمجلاتفيوصفهاوجدناكاالكنببعضأحماءوضعناوقد

نشرةفيلتصحيحهاعنهاالبحثوسنوالمطعليهاالاطلاعمننتمكنبر

المعذرةقنرجوتارنخيةأوأدنيةاهميةلهانرلمكثيرةرواياتأساءنشرأهملناْ-2

وناشريها.مزلفيهامن

بالتاريخوفاتهسنةعلىيدلالمؤلفاسمبعدقوسينيننالموجودالرقم3-

.الهجري

ملاحملة

الأولىالطبعةكانتولما،الأصلسلامةعلىوحفاظًاالكتابهذالأهميةنظرًا

بالصيغةطبعهأعدنافلقد؟الصفحاتومشوهةيجب؟مقروءةغيرمنه

تغيير.أىودونالأساسية
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الأولالقسم

والجغراف!يةوالرحلاتوالتراجمالتاريخك!ب

البيروفي-الخوارزميالريحانلأبي"الخاليةالقرونعنالباقبة"الآثار-

.2291سنةطبعهوأعيدم1876سنةليبسيكفيقبلاًطبع

مدرسةناظرشوقيافندىلحسنسةاره"أحداثفيالعماره)%ثار-

.901ص2!91سنة،السعادةمط-الأميريةالعقاد-ش

الأميروتعرببشاتونرياندىالويكنتتأليفساج"بني)%خر-

،المنارمط.الاندلستاريخخلاصةويليه-أرسلانشكيب

.415ص2591

اليسوعىشيخولويسللأبعشر"التاسعالقرنفيالعربية"الآداب-

،2491نمروتالأولالجزء-شتىزياداتمعمصححةثانيةطبعة

.691ص2691الثانيالجزء-013ص

على-احمدالاستاذلشارحها"الفلكية.الجغرافيةفيالحديثة"الآراء-

.001صمصر

الراجكوتيالعزسزعبدبقلمحياتهترجمةفيمطولبحث"رشيق"ابن

.69صالهندبلاهورالشرقيةالكليةفيالأستاذ

ل؟محمديقلموأسلوبهوشعرهوخلقهحياتهالمتنبى"الطيب"أبو-

.092ص2!االم9133الشبابمط.بكحلمى

مصظفى.ؤغلولسعد،قريدمحمد،كاملمصطفى"الوطنبة"أبطال-



11

12

13

14

15

16

17

فيهجمعبمصررضاالدءشمحيىتأليفهو.غندىمهاتما،؟ل

.144.صالعصركنابمقالاتمننخبة

فيطبعمسرّةجورجتعريبلاكروىادوار!أرفالجزار""أحمد

.931ص2491بالبرازيلباولوسان

ورتبهاجمعهاالحجازفيالناشئةأدبمنصفحةأوالحجاز")أدب

مختاراتمعالحجازأدباءمنعدةتراجمتتضمنالصبانسرورمحمد

.89ص2691العربيةالمط.انشائهممن

دارأمينزكرىلطوانتأليف(المصريينقدماءعندوالد-شدب"الاً

رعًا.ثمانونوفيه187صالمعارفمط-المصرىالمتحفكتب

حلب-حمصيبكلفسطاكي.ع!ثر"التاصعالقرنفيحلبد!أدباء

،.691ص2591

صادقمصطفى،علىكردمحمد،العقادعباسلخمس(1)الاُدباء

مط-المجيدعبدمحمدجمعه.أمينقاسم،يكنالد-شولمما،الرافعى

.891ص2591السعادة

الحموكطلياقوتالأدباءمعجموهو(الأديبمعرفةالىافيريبارشاد)

الجزءطبعوأعيد2691بلندنلجنةباعتناءالسابعالجزءطبع-

النفيس.السفرهذامنلالآ

.الجارمنعمانمحمدالقاضيللأستاذ"الجاهليةفيالعرب،)أدنان

.1341السعادةمط.العربيةالمظانمختلفمنجمعه

معاملةفيهاذكرخليلفهميعلىبقلمخواطروهي،(مالطة)أسارى

.2191الواعظمط-مالطةفيالاسرى

التىا!خطبيتضمن"الاسكندريةفياللبنانيوالاتحادلبنان)استقلال

سنةانشائهامنذالاسكندريةفياللبنانيالاتحادجمعيةفيألفيت

.2291سنةالى9.91



18

91

25

21

23

24

25

26

27

.عبدهطانيوسومعربهليكيهوليملواضعه(الالمانيالبلاط)اسرار-

السلامعبدلَأليف"المزاراتمرالغرببطرابلسمالبعض"الاشارات-

مننقله.الطرابلسيالفيتوريالسلامعبدبنالدينعزبنعثمانابن

الولايةبمط..ريكسروفائيلالدكتورونشرهالطرابلسيةالخطوط

.134ص2191الغربطرابلس.الايتاليةالحكومةنففةعلى

القاسمأبيالرئاسةتاجالدءشأمينتأليف(الوزارةنالمنالىالاشارة)-

عنى.المصريالصيرفيبابنالشهيرسليمانبنمنجببنعلى

الوحيدةالنسخةعنمخلصأفندىعبدادلّّهعليهوالتعليقبتحقيقه

العلميالمعهدمط.المقدسببيتالخالديةالكتبخزانةفيالمحفوظة

فيهوذيلالكتابلناشرمفدمةوله62ص2491بمصرالافرنسي

.2591سنةطبع.للكتابوفهارسالحواشيبعض

مجلةنشرتهموسىسلامهتأليفالخطاء"ومشاهيرالخطب"أشهر-

.015صالهلالمط،الهلال

.2591الفتاحعبدمحمدمحمدوضعه"الشرقأدباءمشاهير"أشهر-

الخورىجرجسالأستاذوضعهارسالةالتار!خ"فيحرب"أعظم-

.2491بيروتالأدنمةالمط.الصافيالموردمجلةصاحبالمفدسي

وفلاسفةأنبياءمنالعظماءتراجمعلىيشتمل"المقتطف"أعلام-

.032صالمقتطفمجلةنشرته-وساسةواًدباءوعلماء

راغبمحمدتأليفمطوّلتاريخالشعهباء(حلببتاريخالنبلاء"اعلام-

بحلب-وطبعكبيرةأجزاءستةالآنالىمنهصدر-الحلبيالطاخ

.1344الى1341سنةمنالعلميةبالمط

.2291المنارمطالفلسطني"-السورىالمؤتمر"أعمال-

-1291سنةاكحوبرالىماررمنالفلسطني"السوريالوفد"أعمال-

.2391السلفيةالمط

11



28

9؟

س!2

33

34

35

36

7!م

لصاحبهاسركيسمجلةالكمابهذازر*!تلطفادلّه"آل"الأمراء

وأخبارونشأتهملطفالتّهالتاريخيحتوىوهوسركيسسليمالمر-شم

.252ص-الوطنيةومساعيهموأعمالهمالخيريةقآثرهم

مجلةفيتباعًانشر-حتيقيليبالاصتاذبئلضرقى"نظرفي"أميركا

.08صحدهعلىكنيبفيوجمعالهلال

أمينفْيقيلماكلفيهجمع.الرافعيافندكطلتوفيقالر!اتي""أ!ن

المصرممطالقطرفيلهعقدتالتيالحفلاتفيونثرًانظمًاائرجْايْى

.014ص

بغدأد.فيهالمشاهيرأقوال.اثارهترجمة"المراقفيالرص!اني"أمين

.134ا-ا229

خلاضةمعبروسونجاكجانتأليفمباذلى"فيفرانس"أناطول

شكيبالأميرالعربيةإلىنقلهسيغورلنقولافرنسألمطولمعخادثا!

.2591العصريةالمط-ارسلان

-الأولالمجزء-مطرميناحناتاليف"الأناضولفيالأتراك"انتمار

.1و.74ص2291رعمسيسمط

عبدالدّهبنابراهيماسحقأبيصناعة"الجاهليةفيالعرب"ايمان

المط-الخطبالدفىمحبوصححهنسخه-الكاتبالبجيرمي

.32ص1343!السلفية

بيروت.السويالمخأرملةإسحقللأبممر"فيالسريانعن"بحث

.76ص21!هد

مطالحنفياياسلابنوهأالمنسوبالدهور"وقائعفيالزهور"بدائع

.(طبعه)أعيد184ص1342الشرق

افندىنقولاعربهاهوميرونرلمنظومةنثرىملخصترواده""بطل

الوفد.مكتبةصاحببنشرهاوعنىيوسف

12



38

93

41

42

43

44

45

46

الألوسيشكرىلمحمود"العربأحوالمعرفةفيالأرب"بلوغ

الثانيةالطعة-الأثرىبهجتمحمدوتصحيحهبشرحهعنىالبغدادكط

.3جزء-13432591!الرحمانيةبالمط

هذالوضعهالجائزةاستقهلمفيالشرقيةالألسنةلجنةمنالمؤلفنال

.1491سنةبغدادفيأولاًطبعالذيالكتاب

ونثريةشعريةلمرائيمجموعة"أنطونفرحرثافيالشجون"بواعث

باولوسانفيالحمصيالنادىأقامهاالتيالتذكاريةالحفلةفيتليت

.2291-بالبرازيل

مط-يزبكجورجالمحاميللاستاذمحاضرة"التاريخفي"بيروت

.74ص2591-بيروت.المصباح

زندانلجورجياللغةادابتاريخاختصار"العربيةاللغةاداب"تاريخ

الأميركيةبيروتجامعةأساتذةمنالمقدسىالخورىأنيساختصره

الهلالبمط1جزء-الآدابوأبوابالموضوعاتحسبوقسمه

.003ص

المنشئاتفيالثانيالجزء"عبدهمحمدالشيخالامامالأستاذ"تاريخ

فيولوائحهالجرائدفينشرتالتيالاصلاحيةمقالاتهأهمعلىيحتوي

جمعه-ذلكوغيرصقليةإلىورحلتهالدينيوالتعليمالتربيةإصلاح

.651ص1344المنارمط-رضارشيدمحمدالسيد

القبطيالتاريخلجنةتأليفحلقاتجملةهوالقبطة"الأمة"تاريخ

.028ص2591الثانيةالحلفة

لطلابوهوشاهبندربهجتتأليف"والعباسيينالأمويين"تاريخ

.18صالمدارس

الياسبقلموترقيهالانساننشوءفيلمحثالطيعى"الانسان"تاريخ

.534ص2491العصريةبالمطثانيةطبعة-الغضبان

عبدمسيحهالأستاذوضعهعشر،(التاسعالقرنالىأوروبا"تاريخ
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47

48

94

51

52

53

54

55

.176صالثانويةالثالثهّالسنةمقرروهوالسيد

بالرسوممز-ش-منصورأسعدالقستأليفتابور"جبل"تاريخ

36.ص

ونظمهاسيرهامتضمنًا.الهدامول"والحركاتالسريةالجمعياتتاريخ"

نشرته.المحاميعنانعبدالتّهمحمدألفهالتاريخيةبالصورمحلىوتعاليمها

كبير.223ص2691بمصرالهلالادارة

الجامعةفيألقاهامحاضرةايطاليا"فيالاستقلاليةالحركة"تاريخ

المطمطرانخليلالأستاذبقلممقدمةلها.صبرىمحمدالمصرية

.87ص2291الرحمانية

المجلسفيالبصرةنائبغزالةسليمانللدمحورايسريئ"الحرية"دار!خ

الحكمةفي)الوضعيةمجلداتمنالسادسالكتابوهوالنيابى

.09ص2691ببغدادالحريةمجلةنشرته(الخلقية

فيالزهرةومجلةالوطنيةالمكتبةصاحبالبحريلجميلحيقا""دار!خ

ذلكبعداليهصارتوماالأولىالعصورعليهكانتمافينمحثحيفا

.52صحيفا.الكرملتاريخعنكلمةوفيه

شركةسكريتير-الصدقيمنقريوساللهلرزق"الاسلامدول"تاريخ

طبعهأعيد-بالمنياالمقاولينحناوبشريينيكلىتيمستوالخواجات

.ا-3432391الهلالمط3جزء

كليةرئيمرالجادرجيبكرؤوفالاستاذأثرال!اسى")التاررخ

الهاشمي.رشيدالسيدألفاظهوصححبطجعهعنىوقدالعراقيةالحقوق

.416ص2491بغدأدالفراتمط

بدمشقالأولالجزء2جزءالبغداديالتقىأديبتأليف"العام"التاريخ

.291ص1342صيدأالعرفانبمطوالثاني181ص1341

القديمةالقرونتاريخعلىيحتوىمدرسيكتاب"العام"التاريخ
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.174صساباميخائيلعيسىبقلم.والحديثةوالوسطى

ملوكالىالفتحمنالاندلستار!خأوأسبانيا"فيالعرب"تاريخ

المحاميعنانعبدادلّهلمحمدالاندلسحضارةفيبرسالهمذيلالطوايف

.2491مصر

النهضةمطالعيونأبومحمودللشيخوالا!م"العرب""تاريخ

.0291

للخوركطتاريخيةنبذة"كسزوانجرودالىالنصارىعود"تاريخ

.2691مصر.زغيبجرجس

القدس.طوطحوخليلالبرغوتيصالحلعمرفلسطيئ""تاريخ

23951

نال.حسينابراهيمافندىحسنللدكتور"العاصبنعمرو"تاريخ
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.034ص2591مصر
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شحهادةالمؤلفبهنال702ص2291السعادةمط.الملكيةالهندسة
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فيالثلاثةالأجزاءهذهطبعتوقدم2591سنةالى

.291-هأه343عامبدمشقالترقيمطعة
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المتن.2491سنةالرابعالجزءهذاطبع-فرنساويةترجمةمع
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الرحشعبدمحمدالكتابهذاألفالأسر"امغاورفيسنين"خص!-
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مط.وزيرالمسيحعبدالعربيةالىنقلهالسابقءالدفاوزيرالعسكري

.295ص2391بغدادالسلامدار
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أسعد.غسينللخوريالرومانوأمبراطورةالاسلامخلفاء

سليمالمرحومترجمةوفيهبازنقولاجرجيبقلم"سركيس"سليم

المط.الكريمةلاسرتهتعريفوفيهالصحافةفقيدسركيس

.02صالأدبية

.بركاتداوودبقلم"البريطانيةالسياسةومطامعالمصري"السودان

.2491الاهراممط

جغرافيةدروس.فرحاتافنديأديبتأليف"ولبنان"سوريا

.2391بيروت.الكبيرولبنانوفلسطينلسورياوتاريخية

ومقالاتأشعارفيه"الفضيةالجمهوريةفيالأرضية"السياحة

.023صارجنتينانزيلمارونمباركللق!ر!اجتماعية

الاميرلسموم1591سنةوكشمير"الانكليزيةالهندبلادفي"سياحتى
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للامامالاسلامفيديموقراطيحامأول"الخطاببنعمر"سيرة-148
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.222و002ص

ففلعنفيهنمحث.غالببطرسالخوريتأليف"ومحامية"صديقة-154

الكائليكيةالمط.الشرقطوائفمنطائفةكلعلىالافرنسيةالامة

.104ص2491بيروت

هنريباعتناءالخوارزميموسىبنمحمدجعفرلأبى"الارض"صورهَ-155

.2691ليبسيك-لوحاتخص!وفيهامزاثفون

وأشاهدهمافيهوصفالزركلىافندىالد!نلخيرعمَّان"في"عامان-156

المط.الاردنشرقحكومةعاصمةبعماناقامتهخلالفيبهعلم

.602ص2591العربية

والسياسيةالشخصيةترجمتهحاويوهو"الثانيغليومالالماني"العاهل-7ء1

كا.مصر-العقادافنديسليمبقلم

بواجبقيامًاقبعينافندىسليموجمعهألفه"والبهائيةالبهاء"عبد-158

مصر.البهاءعبدالسيدالانسانيةفقيدبفضلواعترافًاالاخلاص

.291ص2291
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حافظأحمدتأليفمصر(،فيبونابرتنابليونأرالحديثمصر"فتح
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علىمعلوفاسكندرعيسىللاستاذرسالة(دمشقفيالعظمآل"قصر-177
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لأ2



917-

018-

181-

182-

183-

184-

185-

186-

187-

عبدمحمدالشيخبقلمأثريتاريخىنجث"نابليونقلعةلاعليمحمد"قلعة

والمعاملالحربيةالمدارسعنتاريخيةبنبذةمحلىالاصمعىالجواد
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.701صالاولىالجزء2691صيداالعرفانمط-الخوري
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.مصوركبير.024ص2691المقتطف

النهضةفيفصولمنالاولالجزءالاسرار"سرءكاستار"ك!ثف
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.003ص291مصرهالمصري

مكبةنشرته.داغرافنديأسعدتعريبوموتها"حياتها-"كليوباترا

بالفجالة.العرب

لتوتالثمينبالكنزوجدلماصورمجموعةوهى،(الاثريةمصر"كنوز

العربيةالترجمةومعه2291سنةنوفمبرفياكتشفالذيامونعنخ
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63.ص2391رعمسيس-مطمطر
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.462ص2491العربيةالمطالاولالجزء-رشدفارساحمد
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مجلةمنشئةعجميماريالآنسةسيرةفيةعجمى""ماري

ليوبيلهاتذكارًابازنقولاافنديجرجوضعها.الشامبدمشقالعروس

.01صبيروتصادرمكتبةمط.الفضى

منطائفةفيه.الجديدالعالمفيالعربىالنبوغأوالبحار"وراء"ما

أمين،جبرانخليلجبرانمثلأميركافيالشرفيينالكتّابنوابغ

ماضي.أبووايليا،نعيمةميخاليل،الريحاني

طونزند.خواطر*العراقط"في"محاربتى

المفتسالخضريبكمحمدللشيخ"الاسلاميةالامتاريخ"محا!رات

الاسلامىالتاريخبدءمنالاولجزء.الثانيةالطعة.المعارفبوزارأ

.358صالامويةالدولةتاريخالثاني.286صبكرأبيوفاةالى

.ا-34426911التجاريةالمط

.1691صنةقبلاًالعباسيةالدولةتاريخوطبع)1(
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375ص1343-!291،(بدمشقالعربيالعلميالمجمع"محاضرات

منمختلفةعلومًاتتناولوهىبدمشقالحديثةبالمطالاولالجزء

وغيرها.وطبوأدبتاريخ

يطلب.ماأعزكتابهو"الموحدينمهدىِ.تومرتبن"محمد

المؤمنينأميرأملاهمماتومرتبنمحمدالامامتعاليقجميععلىياثشمل

.2491الجزائر.عايابنالمؤمنعبد

مط.الايوبيافنديالياستأليف.وآثارهوأعمالهسيرتهعلي""محمد

ححغير.016ص2391الهلال

صبريمحمدللاستاذ"صبرياحماعيل:الباروديسامي"محمود

درسًاالشاعرينهذينبدرسعنى.بباريسالصوربونمدرسةخريج

.01و.29ص2جزءالشبابمط:انتقاديًا

لمؤلفهسنة0004فيبغدادأو"والحديثأسقديماتارببغداد"مختصر

.2691-1344بغدادالفراتمط.الاعظمىظريفعاى

المطمعرب.اليسوعىلامنسللاب"ولبنانسورياتاريخ"مختصر

.155ح4912بيروتالكاثوليكية

ضيدامدرسةرليمحالخوريسليمتأليففرنسا"تاريخ"مختصر

.401ص2591صيداالعرفانمط.الرسمية

جدعونمط.ساباميخاليلعيسىبقلماسعام"ااصتاريخا"مختصر

.174ص2391بيروت

الهلالمطزيداناجرجىا!ربية"اأطغةاآدابتاريخقي"المختصر

.492ص2491

المفتشروحىحسينالاستاذوضعهفلسلإن"جغرافيةفي"المختصر

فلسطين.فيالمعارفبادارة

أسماءترتيبعلىونظمهاجمعهااضصرانية"الكتبةأسعربيةا"المخطوطات



.692ص2191بيروتشيخولوبسِالأبمؤلفيها

.فضولبطرن!الأبومراثيلسيرةحاويةمجموعةوهى"المداهـح"-702

.78صالمهاجرمطفيطبع

اسكندرالانجليزيةعنعربها"المعتوهاشاحبدورايليو"مذكرات-802

."لبنان"زحلة.التائهالصحافيجريدةمديرريانثى

فيهاالكبيروالحريقدمشقثورةبيانتتضححن*"تاريخية"مذكرات-9ْ2

العثمانيةالدولةمعفيهاوحروبهالشامالىالمصرىباشاابراهيموقدوم

منهاخرجأنالىفيهاحكومتهوأحوالوالدروزفلسطينوثورات

بنشرهاعنى.المدمشقيينالحكومةكتّابأحدبقلم.مصرالىورجع

حريصابولسالقديسبمط.المخلصىبانثاقسططينالخوري

.2فىهص2591سنة(البنان
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2391.--

أملاهاالتيالمذكراتوهيباشا"كمالمصطفىالغازي"مذكرات-213

التاريخيةالوثائقنصومعهاأخيرًاالتركيةالصحفعلىالغازي

مصر.-الخانجيأمينالعزفىعبدتعريب.الحربأيامبأواخرالخاصة

.012ص1344/2691

.نتأليفوحا!رها"ماضيها3إث!وربيةاالحربعنلنين"مذ!سات-214
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224ص1؟9-1الطاعة.
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بجامعةالطالبالنصوليزكرياأنيستأليف"سفيانأبيبن"معاوية

.201ص2491بيروتاصبارةمط.الاميركيةبيروت

ومحمدرفعتمحمدالاستاذ-شتأليف"الحديثأوروباتاريخ"معال!

ستوفيه.بمصرالعلياالمعلمينبمدرسةالتاريخمدرسيحسونة

.003صمصرالرحمانيةالمطخرائط

مصر.المنعمعبدلمحمدوادابحم"المصريينقدماء"معتقدات

صغير..8ص1343!-2591

يوسفابراهيملواضعهاالرجالى"أضمأعاسيرفيالاجيال"مفاخر

الصباحجريدةمطاسوانمركزادارةمعاونالدليلى

.1341-2391

.رهؤارسائص"ْاصة"مقا مطبيجاحسينمحمدترجمةالبهائيةيخيء

رعمسيس.

صيما.خازنرفريدفيليبال!ثيخينذكرفيهند""مفكرات
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.287ص2491

الافرنسيةمنعرّبهلوبونغوستافتأليف"الاولىالحخحارات"مقدمة-234

.126ص1341السلفيةالمط.رستمصادقمحمد

التقدممطسليمشريفمحمدللشيخ"الخوارجتاريخ-"مدخص235

.241134291

العزنرعبدتعريب.بالتركيةحسينقدريةللاميرة"قرطبة"ملكة-236

خانجي.

الىرحلتهفيشاهدهمافيهوصف:الريحانيلأمين"العرب"ملوك-237

وجنودها.ووزرائهاالعربملوكمناليمنصنعاء

لحج..عسير.اليمن.الحجاز:الاولالجزء

صادربمطالعراق.البحرين.الكويت.نجدسلطنة:الثافيالجزء

.2491بيروت

تأليفوطنيةودروستاريخيةحقائقأو"المؤلمةالحربمشاهد،)من-238

الاجتهادمط.يمينانطونالخوريتعريبلارميتبيار

75.صبيروت

صيفىافنديلاسكندر"والمسيحيةالوصنيةمصرفيأستاريخيةا"المنارة-923

.228ص2591العصريةالمط.لندننزليل

محمدنشرهالجوزيبنالرحمنعبدالفرجلابيبغداد"-"مناقب024

.37ص1342بغدادالسلامدارمط.الاثريبهجت

منوشيءفيهوالشعراءا،لكتّابوأقوالحياتهعلىيحتوي"المنفلوطي"-241

.016صالأدباءأحدجمعه.وشعرهنشرهمنالمختار

لمنهجطبقًاوضع.شاكرومحمدجميلعليتأليف"التاريخ"موجز-242

.2491بغداد.موجزةطريقةعلىالعراقفيالجديدالمعارف

المرأةمجلةصاحبةوطبعهبجمعهعنيتكتاب"ولبنانسوريافي"مىّ-243
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سوريابناتأقوالوفيهدمشقيةجولياالسيدةبيروتفيالجديدة

؟بيروت.المشهورةالنابغة(زيادةماري)الآنسةميّفيوغيرهن

وصححهنسخهقتيبةبنمسلمبنعبدالدّهمحمد"لابىوالقداح"الميسر-244

صغير.173صالسلفيةالمط.الخطبالدينمحبعليهوعلق

نشيخالدمشقىلشصالد-شوالبحر"البرعجائبقيالدهر"نخبة-245

بأعتناءالاولىالظبعةطبعت.2391سنةليبسيكفيطبعهأعيدالربوة

.م1691سنةبطرسبرجفيوالمهرنيفراهنالأستاذ-ش

مطالكوفيالتميممزاعمبننصرلمؤاغه"صف!نوقعةقيالمحدثين"نخبة-246

.923ص1343المتحدةالولاياتفيالحريةجريدة

البدريمحمدبنعبداددّهالبقالابىأسشام"امحاسنقيالانام"نزهة-247

.293ص1341مصرالسلفيةالمط.الدمشقى

غنيمةرزقالدّهيوسفتأليف"العراقيهودتاريخفيالمشتاق"نزحة-248

فيالتركىالحكمعهدفيوتاريخهمالاَناليهودحالفييبحثوهو

.222ص2491بغدادالعراقمطالعرالتى

بهوالاحتفاءلسورياكراينالمسترزياهـةذكرعاكماتحتوي"نشرة-924

.2291السلفيةالمطواقواله"

القسمشيخولويسللابعشر"التاسعالقرنفيوادابها"النصرانية-025

الفهارسمعالثافيالجزء.الجاهليةعهدفيالنصرانيةادابفيالثاني

.2391سنة

العربية.القضيةلسيرتاريخيةمقالاتسلسلة"والاعمال"النصوص-251

.2491سنةبدمشقالمفيدبجريدةنشرت

فيألقاهامحاضراتمجموعة"الاندلسيالادبتاريخفيات"ن!إ-252

.356ص3421/4291مصر-كيلانيافنديكاملالمصريةالجامعة

احمدالدكتورنجظممنجامعةقوميةتاريخيةميدة"نافارين"نكبة-253
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-254

-255

-256

-257

-258

-925

026-

261-

أفاضللبعضوادبىتاريخىونضرحلعليقيتبعها.شاديابوزكى

جريدةصاحبالجداويصالححسننشرها.الشهيرينالكتّاب

.62ص1342السلفيةالمط.الناهضةالسويس

بنللمفضلالعميدابنتاريخبعدمافيالفريد"اسدرواالسا-يد"النهج

فيبلوشهالموسيوبعنايةفرنساويةترجمةمعطبع.الفضائلاجمط

.2391سنةباريس

الحلبىالباليمحمدبنحسينبنكامللمؤلفهحلب"تاريخفيالذهب"نهر

ص1341الاولالجزء-بحلبالمارونيةبالمصاطبع-بالغزىالشهير

.776حيأ345الثالث-632ص1342الثاني-064

هو-النصوليزكريالأنيسعشر"التاسعاغرنافيأصعربيةا"النهضة

وموضوعاته:592رقم38صالعربيةالنهضةأسبابكناب

.142صذلكالىوماالتأليف-الصحافة-الطاعة-المدارس

الكتبدارمط.معرّب-مظهربكلاسماعيل"العلميةفرنسا"نهضة

.52صالمصرية

السلامدارمطبغدادأدباءمنالهاشميصهللفاضل"اليابان"نئ!هضة

.691ص1342-2591بغداد

أولتشكيلابتداءمن"العلويةالاسرةحكمظلفيالمصرية"الوزارات

تصنيف-المصريالبرلمانافتتاحعهدالىمسئولة)وزارة(نظارة

259134311الابتهاجمطالاولالجزء-ودرويشمحمدحسن

.691ص

-الجهشياريعبدوسبنْمحمدعبدالمّهلابي3تاب"واا!زراء"ا

فيالوطنيةالكتبدارفيمحفوظةنسخةعنبالفوتوغرافمصورًا

.215ورقة2691/1345فيناالالمانيةباللغةمقدمة-وله-فينا

منمقتطفحسنيافنديحسننشرهرالاندلس،(أفريقية"وصفت
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تونس.فيطبع.العمريادلّهفضللابنالابصارمسالككتاب

.2191بيروت"صفين"وقعة-262

يوسفنقولاعرّبهفيتمورجونتأليف"الباسيفيكعروسأو"اليابان-263

.نيوفتوس

الماروني-عبودبولسللقس"المسيحعهدالىالتاريخفي"اليهود-264

.0291بيروت

265-

266-

267-

268-

926-

027-

271-

والجغرافيةوالرحلاتوالتراجمالتاريخلكتبذيل

ممتنجفطهمحمدالشيخللمرحوم"الرجالأحوالكفيالمقال"اتقان

.8!3ص1342بالنجفالعلويةالمط-الشيعةعلماءأعلام

أعضاءمنالطويلغالبافنديأمينمحمدلمؤلفها(سعلوييت""تاريخ

.478ح1343اللاذقيةالترقيمط-اللاذقيةاستئنافمحكمة

نهايةحتىالحوادثمتيليهاومااوهـوبا((!ئيعشراضاسعاالقرن"تاريخ

الثالثة.الطبعةحسنيوحسينقاسممحمدتأليف-العظمىالحرب

.351حح251134391المححريةالكتبدارمط

مط.الحسنيالعزيزعبدعلىالاميرتأليف"الاقتصاديسوهـيا"تاريخ

.238مح!1342دمشق.الفنونبدائع

التاريخأستاذرفعتلمحمد"الحديثةالازمنةفيكاالسياسيمصر"تاريخ

الرحمانيّةمط-الثانيةالطبعة.الاولالجزء-العلياالمعلمينبمدرسة

2691.

بكصبريالعزيزلعبدالحاجفيومشاهداتخطراتالحجاز""تذكار

.1342السلفيةالمط.الخياريةمن

مط.احمدافنديليوسف"الصغرىبالقرافةاغارسياالفخر"تربة

لا3أ22113449103.لأالمعاهد

جم!7



272-

273-

274-

275-

276-

277-

278-

927-

028-

النزاعفيالحام"فصلويليه"سفيانأبىابنتزكيةبردالايمان"تقوية

نزيلالمشهورالعالمعقيلبنمحمدالسيدتأليفكلاهماوالتخاصم"

الوجهةمنسفيانابيبنمعاويةحقيقةأظهرالاولففىسنغافورة

عدولمنويعتبرهالحديثعنهياخذمنعلىباللانمةوانحىالدينية

هاشموبنىاميةبنىبينفيماالتخاصمعنتكلمالثانيوفي.المسلمين

.و.0123ص1343صيداالعرفانمط

المعروفالبلنسىالقضاعيمحمدعبداللّهلابي"الصلةلكتاب"التكملة

مدريدفيالمطوعةالعربيةالاندلسيةللمكتبةملحقوهوالاباربابن

.462ص0291الجزائر-18832918

مهديمحمدالشيختعريب"ايرانفيوالروسالانكليز"جناية

.32ص1344ضيداالعرفانمط-الشاعرالجواهري

مطفقطالاولالجزءشكرياحمدتعريب"العالميةاحرب"حقيقة

0134/2291.هندية

فؤادعلىبالتركيةألفهالتيهصحراءالىباريسمنأو"المصرية"الحملة

الحملةفيوهو-الارمنازينجيبوعرّبهالحربأركانرنيسبك

0134/2291.حماهمط-العظمىالحربمدةالمصرية

تعريب.القادر"عبدالاميرحفيدالجزائريسعيدالامير"حياة

.0291بيروت.بشعلانيجورج

.قبودانسليمبقيادة"الابيضالبحرينابيععنللبحثالاولى"الرحلة

.2291القاهرة

1343بغداد-الحسنيالرزاقعبدالسيدلمؤلفه"العراقفي)رحلة

.158ص

حجيرةفيوهوشهبندرالرحمنعبدالدكتور"عرّبهالسجون"سلسلة

.332ص1343دمشقالترقىمط-اروادسجن
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شهابنسيبالسيدومعرّبهماميسيههنريلمؤلفه"الامملتقى"سوريا-281

.39ص2291دمشقالنرقيمط

-البحرىافنديجميلتعريبالبهانية"والديانةعباسالبهاء)عبد-282

.2191حيفا

.المقدسبيتمطالنشاشيبىلاسعافاوروبى"عقلفيعربى"قلب-283

.1342القدس

الانجليزيةعنعرّبه"والعراقوفلسطينسورياتاريخفيالحق"القول-284

.256ص1343دمشقالحديثةالمط-العظمالمؤيدبكنزيه

قاضىنقديجعفرللشيخ"طالبابىفضائلفيالمواهب"مواهب-285

1341الحجرعلىالاشرفبالنجفالمرتضويةالمط-العمارة

.157ص

93



الثافيالقسم

والتدريسوالبلاغةوالإنشاءالأدبكمب

والمعاجماللغةوكعب

286-

287-

288-

928-

09؟-

192-

292-

.291صالمدركيوسفمحمدنأليف"المحبينآمال

افنديمحمدبقلمواجتماعونقدأدبكتاب"الشباب"أحاديث

السلطانية.الحقوقمدرسةتلاميذمنغانمحسن

2291الرحمانيةالمط-جبرانخليللجبران"المتكسرة"الاجنحة

.128ص

منظورابنتأليف.مجونه.نوادره.تاريخهنواممى"ابى"أفير

بنشرهعنى.ابراهيمالرسولعبدمحمدوضبطهشرحه.المصري

ا-3432491الاعتمادمطالاولالسفر-الشربينىافنديعباس

.252ص

حسنوجمعتأليفمنوالشاعر"الشعرفيوكلماتالجديد"الادب

المط-علياتجارةودبلوميهالقانونفيليسانسيهالجداويضالح

.101ص2691-1345السلفية

تراجميحتويأدبيتماريخيممآب"العربىالعراقفيالعصم.ي"الادب

قسمبطيرفائيلتاليف-اثارهمونخبةورسومهمالعراقأدباء

.و.22418ص2391السلفيةالمط-2جزءالمنظوم

336!(سنة)المتوفىالصولمطيحيىبنمحمدبكرلابيا!ب""أدب



392-

492-

592-

692-

792-

892-

992-

-003

-103

.268ص1341السلفيةالمط

المرحومأثرمنمختارةمقالاتمجموعةوهي"العصرية"الادبيات

السعادةمط-الدينزكىمحمدجمعه-المنفلوطيمصطفىالسيد

.142ص2591

مضبوطًاطبع.الزمخشريادتّهجارالقاسملابى"البلاغة"أساس

.2جزء2291المصريةالكتبدارباعتناءالتامبالشكل

النصوليزكريالانيسعشر"التاسعالقرنفيالعربيةالنهضة"أسباب

فيبكتاولالمولفاتسع)وقد142ص2691بيروتطبارةمط

.(بيروتفيالاميركيةالرسالةأعمال

علىوقفالجرجانيالقاهرعبدللامام،(البيانعلمفيالبلاغة"أسرار

المنارمط-المنارمجلةءمنشىرضارشيدمحمدالشيخطبعه

كبير.363صا-3442591

انتقدالجنديسليممحمدللأستاذالجرائد"لغةمنالفاسد"اصلاح

دمشق.اليازجيابراهيمالشيختأليفالجرائدلغةكتابعلىفيه

.153ص

أرملةاسحاقالقسبقلم"السريانيةاللغةفيالابتدائية"الاصول

.2291بيروت-التمارينشرحويتلوهالسرياني

فيالحصريساطعالاستاذأنشأهادروسمجموعة"التدريس"أصول

الاولالجزءاتباعهاالمدرّسعلىيجبالتىالقواعدفيتبحثبغداد

الجزءثم"الخلدونيةالقراءة"مبادىءحمّاهثانجزءيتلوهثم016ص

؟بغدادالالفبا"تعليم"طريقةوسمّاهالثالث

فنمدرسالدينخيرعبدهاحمدللاستاذ"والتعليمالتربية"أصول

.004حىمصر-المعلمينمدرسةفيالتربية

مدرسقنديلمرسىامينالاستاذتأليف"التدريسوفنالتربية"أصول
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-203

-303

-403

-503

-603

-703

-803

2591الثانيةالطبعةالعربيةالمط.العلياالمعلمينمدرسةفيالتربية

.278ص

عبدهومحمدمنصورادلّهعبدالشيختأليف"الكفاءةلطالب"الاضاءة

.321ص0134الاسكندرية

علىالقيروافيشرفبنمحمداللّهعبدأبىتصنيف"الكلام"أعلام

جزالةعنبحث.سلامانمنالسكنبنالصلتالريانأبيلسان

الاستاذألفاظهوضبطبتصحيحهعنى.وغيرهالشعروعيوباللفظ

بخزانةالمحفوظالمخطوطالاصلعنمنقولوهوالخانجىالعزفىعبد

.154ص1344-2691مصربكطلعتاحمدالسعادةصاحب

بدمشقالترقيمطغنيمةابوصبحيمحمدوضع"الليلى"أغايخ!

.001ص0134/2291

مكتوبةالشبابخواطروهي.الخوريميشلبقلمؤاشجان""ألحان

.112صالمنثورالشعريشبهبأسلوب

البغداديالقالمماالقاسمبناسماعيلعلىأبيتأليفكتاب"الامالي(

فيعلىأبىأوهامعلىالتنبيهكابثمللمؤلفوالنوادرالذيلويليه

انطونللابوتعليقاتمقدمةمعالبكريادلهعبدأبيللامامأماليه

اسماعيلبالتزاماُجزاءأربعةفيكلهالكتابطبع-اليسوعىصالحاني

.1344-2691المصريةالكتبدارفيديابيوسفابن

بالمطالثانيةالطعة-المنفلوطيلطفىمصطفىبقلم"الانتقام"

.31ص2391الرحمانية

تأليف"والمعلماتالمعلمينومدارسالثانويةللمدارسالمقالات"انشاء

الرحمانيةبالمطالسباعيوعلىالسقاومصطفىعابدينمحمود

"رلمائلاسمتحتالمذكورالكثابالتونسيينأفاضلأحدالوهابعبدأفندممطحسنينشر)1(

..رتصخيخاتزياداتفيهاأعلاهالمثروحةابنسخةولكنألانتقاد"
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.227ص1344/2191

لزكياجتماعيةأدبيةموضوعاتفيمفالاتمجموعة"البدالع"-903

.091صمباركافندي

اسعافالاستاذجمعهاونظمًانثرًاعربيةأقوالمجموعة"البستان"-031

السلفية.المط.غرنحهاوشرحالنشاشيبى

موجزةأبحاثفيه.ضيفاحمدللدكتور"الاندلسفيالعرب"بلاغة-311

وكنابها.الاندلسشعراءأشهرفي

أقلاممنمختارةوأشعارشدْرات"العشرينالقرنفيالعرب"لجلاغة-312

الطعة.رضاالدينمحييبجمعهاعني.آميركافيالعربيةالبلاغةرسل

الرحمانيةالمط.الادباءبصورومزدانةومكبرةمنقحةالثانية

203.ص2191/1342

علىيحتويمحمدفتحيةللاَنسة"العشرينالقرنفيالنساء"بلاغة-313

.157صالعشرينالقرنفيالشهيراتالكاتباتنثرمنمختارات

الثاني.الجزء-ابراهيملحافظ"البؤساء"-431

بقلموالحضارةوالفنوالآداباللغةفيصفحاتوالمد"الجزر"بين-315

.176ص2491الهلالمط.ميالانسة

مننطمهمايتضمن.كفوريجرجسمتريتأليفالعتابا""تاج-316

.بنيويوركالنسرمطالدارجةالسوريةباللغةالعاميةالازجال

مرسىأمينالاستاذبقلم"والاخلاقالتربيةفيالمدرسى"التأديب-317

كبير.75ص2691العربيةالمطقنديل

المنثورالشعرنوعمنعصريةأدبيةرسائلمجموعة"الخمائل"تحت-318

بالاسكندرية.المصريةالمط.البابلىحسينقلممن

بنعلىالشيخوضعهاالبيانتهذيبعلىحاشيةهو"الخلان"تحفة-931

.692صالحلبىعيسىمط.المالكيةمفتىحسينالشيخ
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-3!.

321-

322-

323-

4!ع!-

325-

326-

327-

328-

932-

حبيشفريدالشيخوضعوالافرنسية"بالعربيةالتجار"تخاطب

زلزلى.واسكندر

أهمعلىالتنبيهيتضمن.داغرخليلأسعدتأليف"الكاتب"تذكرة

المفطممط.الكتّابوأقلامالخطباءألسنةفيالدائرةاللغويةالغلطات

.015ص2391سئة

السلفيةالمط.تيمورباشااحمدالمحققأللعا"المحيطالقاموس"تصحيح

.2491سئهْ

الثاني.القسموهوتيمورباشااحمدوضع"العربلسان"تصحيح

.2491السلفيةالمط

الحلبى.الطاخراغبلمحمد"الاعرابصناعةفيالطلاب"تمرين

.16ص1344حلب

مصطفىمحمدمحمودالشيخوضع.لغة.مختار.انشاء"الادب"تهذيب

.221ص2191الاعتمادمطالمتوسطةالتجارةبمدرسةالمدرس

عنوانفيأثبتهالتهذيبمنتدىشعارهو"الحضارةأساس"التهذيب

وهما:نشرهمارسالتين

.87صبغدادالأولىالمنتدىلسنةالكبرىالسنويةالحفلة)1(

.87صبغدادللزهاويالمنتدىأقامهاالتىالتكريميةالحفلة)2(

.بغدادفيالتهذي!منتدىمطوعاتمن

جديدةطبعةعلي(محمد)الشيخللدسوقى"العاميةالالفاظ"تهذلمجا

.2491مصر2جزءاليهاومضافمصححة

سالم.احمدوالشيخالمراغياحمدالشيختأليفالتوفمحيح""تهذيب

والتصريف.النحوعلمفي.فعى1الرسعيدمحمدالشيخطبعهاعاد

علماءمنعيسىبكاحمدللدكتور"التعريبأصولفي"اقهذيب

منهاتقرنماصفحة148علىيحتويوهو.المصريالقطرفيالطب

44



033-

331-

332-

333-

334-

335-

336-

337-

338-

933-

للبحثالمؤلفخصصهاوالباقىالعربيةاللغةتاريخفيتبحث012

.2391-1342مصرالصحيحللتعريبالطرقأمثلعن

ترتيبفيبيوميسباعيللشيخ"والادباللغةفيالكامل"تهذيب

.2جزءوتبولحهللمبردالكاملكتاب

أبىللقاضىالمذاكرةوأخبارالمحاضرةنشوارالمسمى"التواريخ"جامع

.مرجوليوتالاستاذبنشرهاعتنى.!384سنةالمتوفىالتنوخيعلى

.203صلندن

مارونكميلللاب"والعربالطليانمعجممنالمنتخب"الجمان

.855ص2291أورشليم

طبعةالهاشمياحمدللاستاذ"العربلغةأدبياتفيالادب"جواهر

.ص008نحو.السعادةمط.ثالثة

أقلامبهجادتمماصالحةطائفةيحويوالانشاء"الادب"جواهر

زكيمحمدمحمدجمعهوالاجتماعوالأدبالعلمفيوالشعراءالكتّاب

.2جزء2491المحروسةمط.الدين

وهوضادرابراهيمسليمجمعه"العربخزائنمنالادب"جواهر

.4-2391بيروت.منقحةرابعةطبعة.أجزاءاربعة

العلميةالمط.سابامخائيلعيسىوترتيبجمع"المحفوظات"جواهر

أدبيةمنتخباتوهى.49و29ص2جزء2491سنةبيروت

نثرية.شعرية

كتابمنظوممنقطعجملةوهي"والتعريبالشعر"جوهرة

الانجليز.

مصححةثانيةطبعة-الرافعىصادقمصطفىللشيخالقمر""حديث

.شروحبعضاليهاومضافًا

الدينمحبجمعها-وتهذيبوحكمةأدبمجموعة"الحديفة"
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034-

341-

342-

343-

344-

345-

346-

347-

348-

934-

.1341السلفيةالمط.الخطيب

النيابيالمجلسفيالبصرةنائبغزالةسليمانللدكتور"الحرية"

وأروايةالفعلوتعمدوالعدالةالارادةفيلححث-بالعراق

.018صبديهة

الذيحلمىمحمودلابطيرفائيلجمعهي"الزهاويتكريم"حفلة

.م1241/2391السلامدارمطبغداد-فقطبنشرهاعنى

علىبناح!الدينجمالالسيدتاليف"اللسانوحليةالانسان"حلية

سنةالمتوفىالحسنىعنبسةبابنالمعروفمهنابنعلىبنالحسينبن

العامرةالمط-مغولمطتركيفارسىعربيقاموسوهو828!-

.023ص0134بالاستانة

بالتصويرطبعالاندلسىهذيللابن"الشجعانوشعارالفرسان"حلية

.89ص2291سنة)فرنسا(انجة.المغربيةالقاعدةعلىالشمسى

اللبنانيحمدانعباسسليملصاحبهارسائلمجموعة"الحمدانيات"

الاميركجة.الولاياتفيمشيغندنرويتنزيل

مصر-يوسفاحمدلمحمد-شتىمواضيعفيمصور""خطرات

.64ص2291

تاليفحمار(لسان)علىأخلاقيةفلسفيةمذكراتحمار""خواطر

الموظفالجملحسينالاستاذبقلممترجمسيجورديالكونتس

.175صالاوقافبورارة

بقلموالاجتماعوالنقدواللغةالادبفيمقالات(مصرحة"خواطر

.2691العربيةالمط-الاولالجزء-عوادحسن.م

حسينبنشرهعنىابراهيمافندكطزكريالواضعهامنتحر""خواطر

.2191مصرحسنين

وموضوعاتورسائلأدب.المصريةالمدارسلفتياتالانشاء""درر
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1342-2491المعاهدمط.خليفةالفتاحعبدللشيخوخطب

.256ص

أدبيةرواياتعلىيشتمل.غصنمارونللخوري"ومطالعة"دروس-035

وشذراتشعريةوصفحاتمدرسيةوحفلاتأجتماعيةومقالات

.272ص2591بيروت.فكاهية

مصر)مدارسى(زكيلصالح(العلومومبادىءالاشياء"دروس-351

كيببما.2191

المقطوعالبليشصادقمحمدذبحها"ادبيةومنتخباتانشائية"دروس-352

.491صتونسالاعظمالزيتونةبجامع

المدرّسالجوادعبدمحمدللاستاذالاريخية"التهذيب"دروس-353

مدارسلمعلماتالمعارفوزارةقررته.بالقاهرةالسنيةبالمدرسة

.الاطفالروضة

وضعهالعصريةوالقاةالعصريالفتىتهذيبفي"السعدية"الدروس-354

.بيروتالاميركانمط.سعدافنديخليل

-الحصريساطعخلدونابنوضع"التدريساححولفي"دروس-356

.016ص2491بغداد

ألاخلاقيةالرسائلمنسلسلةوهي"القلبأوتارعلى)دقات-357

يكن.بكحمدييوسفيراعذبحهاالاجتماعية

مصطفىبقلمالغرامفيوسواغالخيالخواطروهي"القلم"دموع-358

.155صالهلباويعلى

المنثورالشعرمننبذفيه-يونستوفيقافنديلمحمد"الحب"دموع-935

.84صالمنسجمةوالعباراتالعالمماوالخيال

صدقيجميلبقلممنطومةرباعياتهي"الزهاوي"رباعيات-036

0001يحوي2491سنةبيروتفيطبعواحدجزءوهيالزهاوي
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361-

362-

363-

364-

365-

366-

367-

368-

936-

037-

371-

.بيروت-عيةربا

صبيروتفيالزهاويرباعياتمنالثانيالجزء2491سنةوطبع

303.

رامياحمدالفارسيةعننظمًاترجمها"الخيامعمر"رباعيات

.2391

السباعيمحمدالانجليزيةعننظمًاترجمها"الخيامعمر"رباعيات

.141ص2391العربيةالكتباحياءداربمططبعت

وهىالعراقفيالحريةمجلةتحريررئيسبطىلروفائيل"الربيعيات"

.001ص2591بغداد.العراقصحففينشرهامقالاتمجموعة

جريدةمديرعطيهشاهينلجرجيالقواعد"طريقالىالشارد"رد

المراقب.

صادقمصطفىبقلم.والحبالجمالفلسفةفي"الاحزان"رسالل

.184ص2491الهلالمطالرافعى

.016صمصر.العزيزعبدافنديمحمدبقلم"الحب"رسائل

فنفيالمألوفةالمواضيعجميعفيتكاتبمجموعة"العصرية"الرسائل

.033ص2491بيروت.البستانىبطرسالخوريتأليفالتراسل

اسكتّابالمشهوريمختارةالحبفيرسائلوهى"الغرام"رسائل

.344صمصر.السباعىمَحمدبقلمَالعصريين

العصرية.الم!.الاحدعبدسليمبئ"جديدةغرام"رسائل

الكيلانيافنديكاملطبعهاأعاد.المعريالعلاءلابي"الغفران"رسالة

.002ص2491التجاريةالمط.شروحًالهاووضع

مائةنحوفيهاجمعشنبابيبنلمحمدرسالة"العربيةالاختصار"رموز

وفقهنحوبينماالعربمؤلفىكتبفيالمستعملةالكلماتمنكلمة

الجزائر.طبع.اختصارهاطريقكلمةكلأماموذكروفلسفةوحديث
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372-

373-

374-

375-

376-

377-

378-

937-

038-

381-

جامعا45

ومعلقومصححهالجامعها"الاغانيرواياتفيوالمثايىالمثالث"رنات

عليهامز)دثالثةطبعة.اليسوعىصالحالطانطونالابحواشيها

.2جزء2391بيروت

مؤلفقزماناسكندروضعالقريض"مننظمتفيماالاريض"الروض

.926ص2691شمرعينمطالاولالجزء.والاعتدالالرقي

امينادلّهلعبدالاصليةوالكتابةالصوتيةالقراءةفي"الاطفال"روضة

.97صافندي

قلممنمنثوروشعروخطبمقالاتفيهاأجزاءاربعة"الريحانيات"

.2391بيروتالعلميةالمط.الريحانيامين

فيالبصرةحامباشالحسينجرىفيماتبحثرسالةالمافر""زاد

الكعبىعلوانبناددّهفتحالشيخالفهاعشرالحاديالقرناواخر

.56ص

طبعهأعادالقيروانيالحصرياسحقلابيالا!اب"وثمرالاَداب"زهر

.4جزءالرحمانيةالمط.مباركزكيالدكتوروضبطه

جبرانخطيلجبرانتأليفاُدبيمغزىذاتأقاصيص"السابق"

.الهلالمط.بشيرانطونيوسالارشمندريتتعريببالانجليزية

الجمالفلسفةفيالاحزانرسانلعلىتكملةالاحمر""السحاب

1343-2491السلفيةالمط.الرافعىصادقمصطفىبقلموالحب

.018ص

اللؤلؤ.صهاريج:الثلاثةالكتبمنالمختاروهو"البلاغة"سحر

بشرح.البكريتوفيقمحمدللسيدالعربأراجيز.البلاغةفحول

.271ص2691شاكرعثمان

المقتطفمط.صروفيعقوبالدكتورتعريب"النجاح"سر

326.ص2291

94لتصانيف



382-

383-

384-

385-

386-

387-

388-

938-

093-

193-

293-

والعلمالادبفيمختارةمقالاتمجموعةاذكتاب""سفينة

.016ص2491الفتاحعبدمحمدجمعها.والاجتماع

اثارووصفرياضيةوالعابوأغانيمدرسيةأناشيد"الاطفال"سمير

دارحساباترئيسهراويافنديمحمدنظممن.وعربيةمصرية

الكتبدارمط.للبناتأجزاءو3للبنينأجزاء3المصريةالكتب

.13421-249المصرية

.214ص2491السلفيةمط.مىالآنسةبقلم"الصحائف"

.1342حديدأبوفريدلمحمد"حياةمن"حهحائف

حسين.طهنرجمة"اليونانعندالتمثيليالشعرمنمختارة"حححف

.224ص0291الهلالمط

زكياحمدبقلممدرسيةانشائيةنماذجوهىالمنشاَت""صفوة

و128.128أص1344-239الرحمانيةالمط2جزءصفوت

للمطالعةوضعهاوتاريخيةؤادبيةعلميةمقالاتمجموعة"الطرائف"

ومصطفىصفوتزكىافندياحمدالاستاذانالثانويةالمدارسفِى

السقا.افندي

بابورفائيللصاحبها"العربيةا(غواعددروسفيالاستقرائية"الطريقة

)هو2591بغداد.)الرنيس(معناها(كلدانيةلفظة)وبابو.اسحق

.(الثالثالجزء

وترجمةهولمزالمسترتأليف"والتعليمافتربيةفيالمنتسوريةاطرقة"ا

.42صالخالديساعاحمد

.157ص2391الهلالمطمىبقلمخواطروهىواشعة""ظلمات

الاول.جزانالضريرالرحمنعبدأدلّهعبدللشيخ"السودانفي"العربية

عربي.أصلالىوردهاوعاداتهمالسودانلهجاتفيالبحثيتناول

شعراءوضعهاالتيالقصائدمنونماذجالاولالجزءأبحاثتتمةالثاني



.العاميونالمحدثونالسودان

."البنينتربيةفيالثمين"العقد-393

لويسللابوالشعرالخطابةفيالعربلمشاهيرمقالات"الادب"علم-493

.344ص2491مصححةجد!دةطبعةشيخو

المجلدالدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدلابيالاخبار("عيون-593

الكتبدارمطالسؤددكتاب.الحربكئاب.السلطانكتابالاول

.344ص1345-2591المصرية

الكاثوليكيةالمطثالثةطبعة.اليسوعىمالونللابقبطى""غراماطيق-693

325.ص2691

بالولاياتالقلميةالرأبطةجمعيةمستشارنعيمةالاستاذبقلم"الغربال"-793

.2391مصر.مقالاتمجموعةالاميركيةالمتحدة

تلخيصشرحعلىالرخاويقاضىمحمدللشيخ"الداني-"الفتح893

السعادةمطالاولالجزء-الانصاريزكرياالاسلاملشيخالتلخيص

1342.

يراعةدبجتهاوشذوروخطراتواجتماعيةادبيةمقالات"الفصول"-993

السعادةمط.العقادمحمودافنديعباسالبليغالكاتب

.692ص1341-2291

العباسابيالمؤمنينأميرتأليفالسرور"تباشيرفيالتماثيل"فصول-004

العربيةالمط-الكرديصبريالد-شمحينفقةعلى.المعتزبناللّّهعبد

.112ص1344-2591

الرحمنعبدالدينزينالفرجانيللامام"الخلفعلىالسلفعلم"فضل-104

.56ص2491مصر.الحنبلىالبغدادىرجببابنالشهير

.المرزنانبنبكرلابي"الثيابلبسممنكثيرعلىالكلاب)فضل-204

لأ.32ص1341مصر
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-304

-404

ء04-

-604

-704

-804

-904

-041

-411

-412

413-

التربيةفيليسانسيه-راشدخليلافنديمحمودتأليف"التمثيل"فن

.08صبالاسكندريةالرشاد.مط.والعلوم

عنفيهلمحثيوسفافنديلاحمدوحديثًا"فديمًاالحديثة"الفنون

.092صرسومبجملةزينه.التصويرتاريخ

باعتناءكمبردجفيطبعالانباريلابن"المفضلياتكتاب"فهارس!

.2491ليالالاستاذ

حسينلمحمدجتماعية1أدبيةمقالاتعدةيحوي"الفراغأوقات"في

493.صبكهيكل

افندينجيبوضعهالوجودحقيقةعنبحث"الحقيقةظلال"في

مصر..الكبرىالتجاريةالمطشعبان

والفلسفةوالادبالعلمفيمقالات.والشعرالكتابة"الادبأعا"في

مط.الدينزكيمحمدمحمدجمعه.جبرانخليللجبرانوالاجتماع

.091ص2491المحروسة

عني.جبرانخليلجبرانقلممنوقصصمقالاتالرؤيا"عالم"في

.016صالكتبىعل!افنديمحمدبنشره

أجنبيةوبلغاتعرنمةومعاجمقواميس

يزبكوالاببليبلالابوضع-عربىفرنساوي"الجيب"قاموس

.387ص2691كوىمط.الحصروتى

يوسفبقلموالعربيةالفرنساويةاللغتينفيكالسابق،!الجيب"قاموس

.2691سنةبيروتصادرومكتبةمطصاد)ابراهيم

المطالياسأنطونالياستأليف.انجليزي.عربى"ْالجيب"فاموس

.523صالعصرية

الفريدوضعهالفصحىالعربيةباللغةعربيانجليزي"الطالب"قاموس

52



414

415

416

417

418

941

042

421

422

423

424

)1(

.2591هنديةمط.بكسبيروبتصحيحهندية

وضعه048صالقواميسالىاضافات"فرنساويعربي"قاموس

.2391الجزائر-فانيانالاستاذ

ثانية؟طبعة.سبيروبكسقراطتأليفانجليزي"عربى"قاموس

.الياسأنطونالياستأليفعربىانكليزي"العصري"القاموس

.2191سنةالعصريةالمط.ومصورةمنقحةالثانيةالطعة

ومرادفهاالعاميةالالفاظوفيه.دموسحليملمؤلفه"العوام"قاموس

.1311ص2391بدمشقالترقىمط.الفصحىبالكلمات

رشيقبنالحسنعلىلابي،(العربأشعارنقدفيالذهب"قراضة

طلعت.بكأحمدبخزانةالمحفوظةالنسخةعننقلاًطبع.القيرواني

.95ع1344-2691الخانجيمحمدأمينالسيدبنشرةعنى

العلميةالمط.الحلبىأءمدالد-شخيرلمؤلفه"العربيةالكتابة"قواعد

04.ص134ابحلب

تأليفوجوابسؤالهيئةعلىالثانويةللمدارساسعربية"االلغة"قواعد
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التجاريةالمطالعقادمحمودعباسبقلموالحياة"7الكتبفي"مطالعات
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.144ص2191الهلالمطالثانيةالطجعة

.133ص2691الهلالمط.موسىسلامهبقلم"الفلاسفة"أحلام

.923ص2391الثانيةالطعة.امينلاحمد"الاخلاق"

الاستاذتعرلمج!سميلزصمونيلالمسترالانجليزممطلمؤلفه"الاخلاق"

المترجمعليهعلق.العلياالمعلمينمدرسةخريجحسينالصادقمحمد

.والنشر(والترجمةالتأليفالجنة.محعيرةتعليقات

.المهندسمحمدوزكيبد(رضااحمدمحمدتأليف(الفتى"أخلاق

.291صالخامسةالطعة1344-2591هنديةمط

فيالكمابهذانوقش.مباركزكيلمؤلفهالغزالمط"عند"الاخلاق

فيدمح!ورلقبمولفهونال2491سنةمايو1هفيالمصريةالجامعة

.434ص2491الرحمانيةمط.الادب
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صور!سلسلةوهو.غصوبيوسفللكاتبومشاهد"-"أخلادتى511

فيانجليلمط.خاصةوالسوريةعامةالشرقيةالاجتماعيةللحياة

.702صبيروت

العصرية.المط،حدادنقولاترجمة"الزوجيةالحياة"أسرار-12ء

كتابعلردًاالعسراويافندينجيبوضعهاميركا"في"الاسلام-513

بسانلبنانفتىمط.مسرهالياسلمؤلفهالزوجاتوتعددالطلاق

.)البرازيل(باولو

مصر.رمزيافنديابراهيمالانجليزيةعنعربهالاخلادتى""أصول-514

.901ص2191

امينالاستاذتأليف"والتعليمالتربيةفيوأثرهالنفسعلم"أصول-515

.287ص2591العربيةالمطقنديلمرسي

والآراءالمرأةفيلمحثبازلاغار"-"اكليل516

.الجديدة

عرّولبورسوتاليفرجلاً"تصيركيف:العشرينالجيلشبانالى)517-9

بيروتالاجتهادمط.اللبنانيالحلبيالمدبرالدهـانيحنينافرامالاباتي

931.ص1126

وفيهبالجسموالعنايةالنظاميةالتربيةفيمباحث"السويدية"الالعاب-518

خيرالتّه.ابراهيمبقلمبدنيةحركة015

الخوريبقلمالبناتلمدارسموضوعقراءةكناب"الشرق"بنات-951

.001ص2491قوزمامط.اللبنانييمينانطون

دارفيالنفيسالكتابهذاطبع.للجاحظ"الملوكأخلاقفي"التاج-280

للبيعيصدرلملكنهباشازكياحمدالمحفقالعالمباعتناءالمصريةالكتب

.2491سنةفيالا

أفنديالدّهجمبدلواضعهالاَن"الىالتاريخفجرمنالترنية"تاريخ-521
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النفسوعلمالتربيةومدرسالاميركيةبيروتجامعةخريجمضنوق

.803ص2591بغداد.ببغدادالمعلمينبدار

الكتبدارأمينفكريأفنديعلىتأليف"الاجتماعية"التربية-522

.021صا-3422391لعصرية1المط.المصرية

بر.255صحكيمأباديرالافوكاتووضع"الاخلاقية"التربية-523

فيالعمروسىفهمىأحمدالاستاذالقاهماءاضرة"السليمالذوق"تربية-524

معوطبعت2691سنةيوليوفيبالقاهرةالاولالتعليممؤتمر

.الرسوم

دم!ثقفيبيازيدحسيبمحمدالتركيةعنترجمها"العقلية"التربية-525

والذهنيةالحسيةلقوة1والروحعلمعنمعلوماتمواضيعهاومن

..الخالتربيةووجوهوتوازنهوالعقل

الآدابفيدكتورلمرعشلى1حامدتوفيقدأليف"الوطنية)التربية-526

الكتبدارمط.الخديويةبالمدرسةوالتاريخالوطنيةالتربيةمدرس

.141ص6-2591

.63صالعمروسيقهمىأحمدللاستاذاميركا"في)التربية-527

مقتطف)انظرالساعيأفندكطابراهيمللدكتور"العواطف"تصوير-528

.2391(مارس

تارفيوفيهالدرد-برأحمديحىالدكتورللاستاذ")ىب(التعاون"-952

تطيقًامصرعلىذكرهماوطبقأوروبابلدانفيالتعاونيةالحركة

مط.الاوليةالمعلمينمدارسفيتدريسهالمعارفوزارةقررتعملياً.

.257ص2591الكتبدار

بكالحميدعبدمحمدالدكتوروضعهصغيركتاب،(والصحة"التعليم-053

مزسن.16صبمصرنشر.جراحيهوكبيرالملكمستشفىمدرر

.بالرسوم
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532-

533-

534-

-535

536-

537-

538-

953-

-054

541-

جامعا"5

فيالتهذيبمنتدىمطوعاتمنرسالة"الحضارةأساس"التهذيب

،بغداد

بوزارةاللوازماتقلمرئيسرضاأحمدمحمدتأليف"البنين"تهذيب

.:14ص0134-02191هنديةمطالمعارف

شافعىرضوانللشيخ"والاسلامالحضارةبينالعملي"التوفيق

.26صالمتعافى

منالضليعةالنطاسيةستوبسماريالدكنورةتأليف"الازواج"جنة

عنحافظوعباسخوركعسليمبقلمعرب.ومباحثهالطبعلوم

.157ص2591المقطممط:عشرةالرابعةالطعةمننسخة

القاسميالد-فىجمالىللشيخ"الانجابأخلاقفيالآداب"جوامع

العربيةالمط-الكرديالد-فىمحيىطبعهأعاد.الدمشقي

.152ص1345-2691

.تركيا"في"الحب

القاهاأدبيةخطبمجموعبازنقولاجورجىبقلمالتذكار""حسن

بيررت.جاورجيوسالقديسمطالعلومنواديفيالشبيبةعلىالمؤلف

.011ص2691

بمواضيعمقالاتفيهالمازنيالقادرعبدابراهيمتأليف"الهشيم"حصاد

وديرانهالرومىابنعنكلاموفيه-فلسفيةاجتماعيةأخلاقية-شتى

.431ص2491العصريةمط

التربيةفيلنحثوهوغزالةسليمانللدكتور"الاجتماعية"الحياة

.364ص.البدنيةوالصحةالارادةوتربيةالحرفةواختيارالمنزلية

سعيدالشيخأفنديالحسيبلعبدأدبياجتماعيكناب"خواطر"

.915ص2191دمشق.حماهفيالهدفجريدةضاحب

بفَلممختلفةأوقاتفيكتبتأدبيةمفَالاتمجموعةوالدواء""الداء

65لتمانيف
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&47
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.142ص2191القدس.البيتجالياخوريااسكندر

المواضيعفيدرسًاعشرثلاثةوهىأصصحة"اافيالأوأاسدهـو!!"ا

.بيروت.الاميركانمطا!سحيةا

الادبيةمطلبنانجبلنائبزوينجرجيتأليف"مدنية"درو!!

.52ص1625بيروت

.691ص2391الهلالمط.ميللآنسة"وابتسامة"دمعة

أحمدالمرحومترجمة.لوبونجوستافتاُليف"الاجتماع"هـوح

الرحمانيةالمط.الرافعيتوفيبصنشرهالثانيةالطبعة.باشازغلولفتحيئ

.144ص2191

.318ص،العصريةالمط.زعيترعادللمحمد"الاشتراكية"روح

حسينطهالدكتورتعريب.لوبونجوستافتأليف"التربية"روح

.147ص2291الملالمض

تعريبلوبونجوستافتأليف"ادفرنساوية3وانثورالثوراتأإروح

مط.باريسجامعةفيالحقوقمعهدمنمتخرجزعيترعادلمحمد

.327صا-1342؟29دمشصمافشرق

السلفيةالمط:شاديأبيزكيلا!دالأنسانية؟(وامالالماسونية"رو

.401ص1626

2191مصرمطالبشلاويحسينرشيدوضعهاصبدنية(،ا))اصرياكحة

.3جزء

موضوعهالكتابعاىاقتراحوهواصعشرة"اأسسباقاتا-"اشوات

تلكازالةالىوالوسائلالزواحعنالعصرشبانتعوقالتيالأسباب

.2491بيروتالكساثليكجةالمطغصنماروناخوريانشرة.المواع

السيهدةقححيةوفيدا"مدفيوكنسيقخحائيمبحتَا!مية"اأسو!))ا

.3.دصعوادعفينة
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والعملالعلمفي.الكتبدارأمينفكريافنديلعلى"النجاح"سبل-552

.2391هنديةمط3جزء.الرجالبعظاموالاقتداء

.3جزء2391المعارفمطالمذكورافنديلعلى"الزوجين"سعادة-553

مى.للآنسة"فتاة"سواغ-554

البساطةمؤلفهفيهتوخى.الحمويفرحصبريالدكتور"الاطفال"صحة-555

.172ص2491بحلبالجديدالعصرمط.التعبيرفيوالدقة

جمعهاوالامثالةوالحكمةالادبفيم!ضموعة"الحكمة"طرائف-556

.84ص1342الرحمانيةمطالدمشفَىعبيداحمدالسيدورتبها

والاخلاقالادبفيفصول.بيضونافنديوجيهللاديب"العبر"-557

.023ص2491دمشقالترقىَمطوالاجتماع

عبدوهبهتأليف"العمليةوالاخلاقالبشريةالنطمفيالالهية"العدالة-558

الشبابمطوالمصائدالسواخلخفربمصلحةْموظفالسيد

.2جزء2591-2691

.بغدادالحديثةالطاعةدار.غزالهسليمانللدكتورهر"الصاااسعشق"ا-955

محمدبقلموالادبوالاخلاقوالنفدالاجتماعفيالجديد،،"العصر-056

.264ص2591الترقىمط.المدركيوسف

الاجتماعيةالهيئةتطور:منهالثانيالجزءطبع"الاجتماع"علم-561

الهيئةرحياة:الأولالكتاب.حدادنقولاتأليف.332ص2591

.262ْص2491العضريةالمطالاجتماعية

منترجمه.ارسطاطاليستأليف.نيقوماخوسالىالاخلات""علم-562

وتطوراتهالاخلاقعلمفيبمقدمةوححدرهالفرنسيةالىاليونانية

الجامعةسرنيسالسيدلكلمطفَىاحمدالعربيةاليونقلهسنتيهاربارتلمى

24931الكضبدارمطالمصريهَ(الكتببدارمديرًا)وكان؟"المصرية

-.(مصريغرنق001)ثمنهكبار2جزء
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-57

-57
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-57
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37-

علىتأليفالاوليةالبنينمدارن!منالثانيةللسنة"الصحةتربية"علم

.الاولالجزء.العربىحامد

.28صكسابالكشافوضع"والكشافة"العمدة

الكرديمحفوظافنديلمحمدالحدنثةالايطاليةالنهضةأو"الفاشيزم"

بحلب.الحلبيةالنهضةمط

.284العصريةالمطحبيبتوفيقبقلمالكشافهَ""الفتيان

فهمى.أسعدحناتعريب(،الاخلاقعلمأوالادبية"الفلسفهَ

افندياللهعبدتعريبالانجليزيهرمانللدكورانزبية"ا"فلسفة

.بغداد.مشنوق

غالمماافنديبباويوتعريبتولستويتأليف"الحياة"فلسفة

ثانية.طبعة-الدويري

نحاسبكيوسفتاليفوالاجتماعيةالاقتصاديةحالته"الفلاَّح"

.016صمطرانلجثخليلالعربيةالىنقلهبالفرنساوية

وزارةقررت.يونسمختارمحمدللاستاذ"الاخلاقفي"كلمات

.152صالاوليةالمعلمينمدارسفٍىتدريسهالمعارف

فيهجمع.الموصلىالجليلىسعيدافنديلمحمد"السعادةتجد"كيف

.بغدادالعصريةمط.والافرنجالعربمنالكتابمشاهيرآراء

منوالوقايةالهيجينعلمفيدمحثكتاب"صحتكعاىتحاشظ"كيف

شمسعينمط.الاخاءمجلةصاحبقبعينسليمتعريب.الامراض

.69ص2491مصر

".الاخلاقفِى"مباحث

رعمسيمى.مط.ع.جلاستأليفاج!هائية"ا"المبادىء

العمروسىبكاحمدالفاضلبالا%طرق"القاهاالعلمعلاقةفي"محاضرة

.المعارفوزارةفيالمفتش
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تحويوالعمرانالاجتماعفلسفةلبْ"زيدانجرجعب"مختارات-577

الملالمصا.اسخاوأدبيةوسياسيةونسائيةوحكميةأخلاقيةمباحث

.3جزء2191

مصطفىلجامعهاأجتماعيةمقالاتوالشور"احجابفي"مختارات-578

.167صالقاصيالجبارعبد

زكيتأليثفالنفو!!ق!رفيالشعراءقالمماأروخ(/العشاق"مدامع-957

.926ص2491الرحمانيةالمطمبارك

موضوعهاجحاجمالىرأفتافنديمحمدبقلمبغي""مذكرات-08ء

مححر..لمهـااشاجعاوالعلاجالمرأةسقوط

مصأ.اصسباعيامحمدللحَاتبا/،جتماعي(،ميهـكزهافيالجديدة"المرأة-81ء

.183صالسعادة

الجزءمنهحصدرعفيفياغَهاسعبدوإسلاظ"جاطلصتهاثالعربية"المرأة-582

الثافي.

المرأةآدابثيصجثكتابوأمًاوزوجًافتاةالثا،ثة((أدزارطافي"المرأة-583

مديرمسعودمحمدبقلمحياتهاأدوارجميعفيوحقوقكاوواجباتها

.158صا-3432591بالداخليةالمصلبوعاتقلم

تصوارفييبجث.بيهم1جميلمحمدتأليفاصغ"وافىالتاريخفي"المرأة-584

291أ-أ933بيروت.الآنحتىالبدائىالبشرعهدمنذالمرأة

.377ص

الثافيية.ةالجببمدرصةفوزيافنديلحسنأغلاسفة"اوَاراء"المرأة-585

التناسليةاولقاتاسلسلةمنالأول"الجزءالتناسلياتوفلسفة"المرأة-86ء

2491احثريةااصمطا.فخرياررمحوراتأليفالسريةوالعادات

.651ص

الادبفيمقالة02خوبها.العقادمحمودعباسلاستا*"مراجعات"-587
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بنبشارعنالكلامالىالجمالفيالبحثمنمواضيعهاتختلف

العصريةالمط.الخوالمرأةالاخلاقعنبسيطةإلماماتالىبرد

.276ص

.المنصورة.ال!سكرياحمدالحميدلعبدالابناء"تربيةالىالاَباء"مرشد-588

الكشافةالبناتلفائدةوضعتهابكاريوسآلسللاَنسة"المرشدات"-958

.903ص2591بيروت.بالصورمزينجبورجبرانيلتعريب

الاستاذتعريب.الموسويوالقا-نونحمورابىقانونفي"المرأة"مركز-095

العصرية.المط.العقادسليم

بقلمالحياة7حقيقةفيروائيةفنيةأدبيةمجموعة"الاذهان"مسارح-195

.332ص2491مصرالعصريةالمط.بيدسخليل

التعليممعاهدمفتشالنونيفوداأفنديعلىتأليفالاعهيئ""مسرح-295

الدقهلية.مدهـيةبمجلسالاولى

تيمورمحمدالمرحوممؤلفاتمنالثالثالجزءهو"المصري"المسرح-395

مصر.العاميةباللغةمكتوبةرواياتوبعضالمسرحوصففيه،

2391.

كتاب.حلبىيوسفنقولابقلم"والفتاةالشاببينالحياة"مشاكل-495

ثمومنالتناسلنظامتجاهوالمرأةالرجلمسئوليةفييبحثاجتماعى

وفيه215ص2491بيروتالعباسيةالمط:الزواجموانعأهمفي

.رسوم

فيالنكديعارفالاستاذالقاها"امحاضراتالاجتماعرئي"الموجز-595

.211ص2591دمضقالمفيدمط.بدمشقالحقوقمعهد

الحكومةبموظفيتعلقماكلاليهتابهذايتناول)كناب("الموظف"-695

القليوبية.بمديريةرابعقسمرئيسشرابيفريدمحمدتأليفبمصر

مصر.
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-006

-106

-206

-306

زييق.لوفيقالاستاذالانجليزيةعنعرّبهأخلاقيأدبى"النفس"ميزان

.(البحريجميللصاحبهابحيفاالوطنيةالمكتبةمن)يطلبثانيهَطبعة

الالمانيةمناصلاَّمأخوذ.الملكعبدفهيمةوضعواطفالنا""نحن

المحيطمطثانيةطبعة.تصرفبعضمعالانجليزيةعنومعرّب

.146ص2291

الساعاتيفوزيلأحمد"الحجابورفعالمرأةتعليمفيالطلاب"نزهة

.04صدمشق

حسنصديقمحمدتأليفا!غزلان"اتذكارصهباءمنالسكران"نشوة

صغير.128ص0291الرحمانيةبالمططبعهأعيد.خان

ضعريبعضهامقالات.ساباميخائيلعيسىتأليف"الغاب"وحى

بيروتالعامالقاموسمط.انتقادياجتماعىوبعضهاخيالمط

87.ص2591

اذاالتىالفضانلمنطائفةفيدسحثعصريكتاب"النجاح"وسالل

القويمةالمبادىءمناحتوتهبماواخذعليهاضفسهالمرءراض

مسعودمحمدبقلمالحياةمعتركفيالفوزلهكفلتالنافعةوالارشادات

.127ص2491الهولطابىمط

سليمانالدكتورلمؤلفهالثانيلجزء1هو"الخلقيةالحكمةرئي"الوضعية

وندبيرالعائلةمنهاجفيلسحثالنيابىالمجلسفيالبصرةنالبغزالة

مجلةفي)ورد183ص2491بغدادالخالزوجةوواجباتالبيت

ثمانيةعلىيحتويالكتابهذاان26910سنةنوفمبرفيالهلال

-البشريالحب:الاجزاءهذهوموضوعاتمجلدفيمنهاكلاجزاء

دارمطفيطبعتكلهاذلكوغيرالهوى-البشريةالحريةتاريخ

.ببغداد(السلام
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ا40-6

-506

-606

-706

-806

-906

-061

الربعالقسم

قي

والإغانيالضعريةوالدواوينوالضعراءالشعر

والقواقيالعروضوعلموالازجال

ميخانيلسعدجمعهومصر(اصعراقواالثصامشعراءفياصعصرا)آداب

مزين292صالعمرانمطالسودانيةوالتلغرافاتالبوسطةبمصلحة

.بالرسوم

مطالعزيزعبديعقوبمكاويتصنيفقصائدمجموعة"وآمال)آلام

.72ص2391الملال

.011صلهالثانيةالمجموعة"يوسفأمينأ!"أزجا

بيتمانتىمنأمحرفيقصيدةاصعرب"اأحوالمنالعجب"أعجب

السيدبقلممقدمةولهاالبغداديالاعطمىحقىالحقعبدنظمها

الرافعى.صادقمصطفى

منقحةالثانيةالطبعةالمصريةالمعنيةتوحيدةللستاحديتة""الاغاتي

.288ص1431-2291التقدممط.اليهاومصناف

1341السعادةمطالخلعىافنديكاملتأليفاصعححرية"االاغافي"ا

.416ص

راسلاليمنامامالدينحميدبنيحىللامامقصائدوهي"الاماميات"
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الرحمنعبدالسيدأجابهوماالحضرمىالدّهعبيدالرحمنعبدالسيدبها

.1345السعادةمط.المذكورالرحمنعبدالسيدجمع

شاديأبوزكىاحمدالدكتورنطممنأشعارمجموعة"ورنين"أنين-611

.212ح2591السلفيةالمط

القرنيحسنيناحمدوشرحهجمعه.وأخبارهشعرهبرد"بن"بشار-612

.901ص2591الشبابمط.العربيةالمكتبةضاحب

فينطمهاقصاندوهى.مروهنجيبمحمدللشيخالصيداو!ة""التحفة-613

.32ص1342صيداالعرفانمط.صيدا

.332ص1ء29خاكيتوفيقافنديمحمدديوانوهو"التوفيقيات"-461

ؤالثعارظئدوهيالهاشمىالذويبنسيمبقلم"الاولى"الثمرة-615

.07صبغدادالسلامدارمطمنثورة

أدبيةفلسفيةقصالدمجموع.الريالشلبيبتأليف"الجبابرة"-616

.175ص2491بيروتاجتماعية

أحدبعنايةطبعهأعيد.القرشىزيدلابى"العربأشعار"جمهرة-617

.291ا-ه345مصرالافاضل

الدررلفرائدتسميطوهىاسدرر"احبائكبهاالمرصعةالدراري"حبك-618

نظمبدائعتشطيرفيوالسلوكالنطامحسنأوالدررقلائدمنالمنتحلة

الحلبى.السريافيشلحتجرجسفسقنوسالخورينظم.السلوك

.87ص2391مصر

مقالاتمجموعةوهى.حسينطهللدكتورربعاء"الا"حديث-961

أبيمثلالعربشعراءمنطائفةفيهاعالجالسياسةجريدةفينشرت

العصرفيالشعرأحوالوشرجوغيرهمعجردوحمادوبشارنواس

.326ص2391اسعصريةاالمط.العباسىوالعصرالاموي

جارىمختارةقصائدتجمعالمسابقاتديوانمننبذة"الادب"حلبة-062
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621-

622-

623-

624-

625-

626-

627-

628-

962-

063-

631-

بطبعهاعنى.التوض!يحفيومقالةتراجمهممعكبارشعراءعدةبها

بغدادالسلامدارمط.النجفىافنديالد-شضياالفاظهابعصوشرح

.06ص1341

الجزءالعاملىشعيبكاملنطم.العربيةالنهضةفي"الحماسيات"

.78ص2291صيداالعرفانمطالاول

المط.التونسىالخضرمحمدالاستاذبقلم"العربيالشعرفي"الخيال

.19ص0134الرحمانية

وهي.الامينالمحسنالسيداختيار"المحفوظاتلاجلالمنتقاة"الدرر

.بصيدا(العرفانادارةمن)تطلبالمدارسلتلامذةأجزاءستة

.16ص2191الهلالمط"البستان"

.236ص1343بالنجفالعلويةالمط.(ه)17"الخياطابن"ديوان

مصر.القرنيحسيناحمدوشرحهجمعهالاندلسى"سهلابن"ديواد!

.124ص2691

للاستاذمقدمةولهكيلانيكاملوتصنيفاختيار"الروميابن"ديوان

2491التجاريةالمطواحدبمجلداجزاء3،العقادمحمودعباس

.304ص

فْيالمتوفيالعلويثحهاببنبكرابوهو"العلويشهابابن"ديوان

)عنصفحة..3منيقربماعلىيحتوياليمننابغة0134سنة

.المرشد(مجلة

.2591العربيةالمطالاولالجزءالزكلى"الدينخير"ديوان

.العلومدارخريجالنجاةابىاحمدلصاحبه"النجاةأنى"ديوان

.137ص2491اسكندرية

عاصمةجينيروديريوفيطبعالشرتوفي"الخوريأديب"ديوان

.015صالبرازيل
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المغربفيالشعراءكبارمن.دارخزنه"الشاذليمحمدالاستاذ"ديوان-632

وحكميةوطنيةعظا!وفيهعمرانيةمواضيعفيامحثره.الاقصى

.288صبتونسالعربمط.بالغة

نصراللّهلطفبقلم"والخواجاتالستاتعلىانتقادات"ديوان-633

بيروتالوطنيةالمط.العاميةباللغةرجلياتهى.البكاسينى

.47ص

.بردبنبشارانظربرد"بشار"ديوان-634

الاسنقلاليةالثورةوقائعفيالشعرمنقيلمامجموع"الثورة"ديوان-635

محمدبطعهارعنىجمعهانشوبهامنالاولالعامخلالفيالسورية

.128ص1345-2691مصرالعربيةمط.عرفهياسين

الثانيةالطعة3جزءابراهيمحافظمحمدعفدهلناظم"حافظ"ديوان-636

المعاهد.مط.-01341291

.2291بيروتالحجار""ديوان-637

بالحبخاصمعظمهاالقصائدمنطائفةعلىيحتويرامى""ديوان-638

.112صالمعافيمناليهوما

الاريض.الروض،الاريض"الروض"ديوان-963

مصرالعربيةالمطالزهاويصدقيجميلللاستاذ"الزهاوي"ديوان-064

.415ص

شعراءمنالبغداديالبصيرمهديالشيخنظم،(الشذرات"ديوان-641

.44ص0134بغداد.شعريةمفطعاتوهو.عشرالرابعالقرن

فيهوصفبمقالجميلنطونالاستاذصدره"عبدهطانيوس"ديوان-642

.802صوديوانهالشاعر

الاعتمادمط3جزءالعقادمحمودعباسنظمالعقاد""ديوان-643

.9133291-ا
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اليشكريحلزةبنوالحارثالتغلبىكلثومبقلعمروشعر""ديوان-644

.48صالكاثوليكيةالمطكرنكوفريتزالاستاذباعتناء

العباسيةالمط-الغلايينىمصطفىالشيخللشاعرال!ظلايينى""ديوان-645

028.ص2591حيفا

رشيدالقرويالشاعربتوقيعمنظوماتمجموعةا!قرورات""ديوان-646

بالبرازياح.باولوسانفيالمقيمالخوريصحليم

مصلوحالعز-نرعبدتأليفمنقصاندجملة"السعديالعلم"ديوان-647

.61ص

.701ص9133تونساغا"مصطفى"ديوان-964

خاصة84منهاصفحة.42علىيحتويكتابا*ط""ديوان-065

المطالملاّطشبلىباسعارخاصالكتّابوسائرالملاّطتامرباشعار

.2591بيروتالادبية

الجزءمنهصدرالمصريةالكتبدارباعتناءالديلمى"مهيار"ديوان-651

.2691الكتبدارمطالاول

128فيتقعاشعارمجموعة"الصقالانطونبنميخائيل"ديوان-2ْ6

.25911الجديدالعصربمطبحلبطبع.صفحة

بمط2جزءنطمرمزيافنديمحمودللشاعروازجاله"نحنيم"ديوان-653

بمصر.التمَدمبمطالازجالوطبعترعمسيس

فيالاميركيةالسوريةالتجاريةالمطفِىطبع"الحاجنعمة"ديوان-654

.نيويورك

المقتطفمط.يكنح!ييوسفجمعهيكن"الدينولي"ديوان-655

.127صا-3442491

.564ص،الخاصالجزءالعربيالعلميالمجمعبمجلةالديرانهذانقدانطر11(
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-656

-657

-658

-965

066-

661-

662-

663-

664-

666-

667-

مطالمقدسيالخوريأنيسالانجليزيةعننفلهانشائد"الذكزى"

.183ص2591بيروتالاميركان

احمدالشاعروضعهاشعريةجموعةشكسبير""ذكرى

السلفيةمط.لندنبمدينةالشعرلجمعيةتلبيةشاديأبوزكى

.23ص2691

الاخطل.ديوانمنوالاخيرالسادسالجزءوهوالاخطل""ذيل

.89ص2591الكاثوليكيةالمطبيروت

باولوصانالفنونبمطفرحاتلالياسشعرديوان"فرحات"رباعيات

.173صبالبرازيل

تخميسضمنهالفرغنىبكلمحمد"المصطفىبمدجالصفا"روضة

.1341السعادةمط.البردةوتخميسالهمزية

احمدللدكتورالصباشعرمنمختارةالغناءشعرمننفحات"زينب"

السلفيةمط.الجداويصالححسنجمعها.شاديأبىزكي

.48ص2491

فيعصريةوقصاندمقالاتمجموعة.بطيلرفاليلالشعر،("سحر

.1341بغدادالاولالجزء.والشعراءالشعر

صالحافيانطونللاب"التغلبيالاخطلشعرفيالذهبي"الشذر

.48ص2591بيروت.اليسوعي

الشيخديوانمنالاولالجزء(الرسولوَالالرسولرثاءفيالمقبول"الشعر

.021ص1342بالنجفالعلويةالمطالدينمحيىحسرالشيخقاسم

وشرحالتبريزيشرحشرحانوهمما"الحماسةديوان"شرح

بالهندحجرطبع.الهنديةباللغةنرجمتهوبالحاشيةالشهانتوري

2391.

اسحقبنيعقوبيوسفلابياحبسي"االوردبنعروةديوان"يثرح
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الادببكليةالاستاذشنبأبىبنمحمدبتصحيحهاعتنى.السكيت

.025ص2691الجزائر.بالجزائر

لابى"الفحاطبعلقمةالمشهورالتميميعبدةبنعلقمةديوان"شرح-668

وعليهالشنتمريبالامامالمعروفعيسىبنسلمانبنيوسفالحجاج

الشيخالاستاذونشرهبتصحيحهعنى.شعرهمنيذكرلممماجملة

.691ص2599الجزالر.شنبأبيابنمحمد

الشيخباعتناء.التبرفىييحيصزكريالابياسعشر"االقصائد"شرح-؟66

.312ص2491مصرالدمشقيمنيرمحمد

لابىوالادبالتاريخفي.بالبسامةالمعروفةعبدوت"ابنتسيدة"شرح-067

بطعهعنى.البستىالحصسرمىبدرونبناددّهعبدبنالملكعبدالقاسم

.032ص0134الكرديصبريالدينمحيياسشيخا

.012صمصسرالرانصعيمحمودمحمدباعتناءالمساشمياصس""شرح671-

الجاهلى.اسشعرافيع+أصجا!ناب"اأصشعر1)ا-672

بالجمعيةالموظفحسينمحمدوضع"عليهإهـدواالجاحاب/)الضعر-673

مصر.الشبابمطاصأزراعية

ونشرهجمعه.شاديأبوهـكىالدكنوراسلاستاذا!جدات"ا"اخعر-74+

.اداص162داسصلفيةاالمصأ.حصبحيمحمد

السندوبيحسنتصنيف.حاصفا-اتمص!إ-شوقعبضة((6اثإاأسشعراء))أ-:67

.436صا-1622ا؟3التجاريةالمط

سصعدجمعهالسودانشعراءلاش!هرمجموعةأسودا!(،ا"كثسعراء-676

مطالاولالجزء.اسسودانيةااستلغرافوااسوسصةاابمصصلحةميخائيا

.352ص2491رعمسيس

انتخبحينبكمردءخليلىوضعهأصث(،أضتااأصسرتاثااسشاا"خعراء-677

أربعةذأكرهمالذينوالشصهـاءبدمشهتطاسعربربااسعلمياالمجمعفيعخ!حؤا
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.2591دمشقالترقىمط.والبحتريالجنوديكتماموأبوالعتابى

العصرشعراءاشهراشعارعلىيحتويالحاصر"العصر"شعراء-678

.156صمصريأديببجمعهعنىوصورهموتراجمهم

القسم.اليسوعيشيخولويسللاب"الاسلامبعداضححرانيةا"شعراء-967

.19ص2191بيروت.المخضرمونالشعراءالاول

والاجتماعوالتاريخالسياسةالاولالجزءضوقىلاحمد"الشوقيات"-068

2691مصرمطبكهيكلحسينمحمدللدكتورمقدمةله

.376ص

كتابعلىتاريخيعلميوردانتقاديتحليليبحثالراححد""الشهاب-681

محكمةأماممحامجمعهلطفىمحمدتأليف"الجاهليالشعر"في

.317ص1344-2691المقتطفمطبمصرالعلياالاستئناف

شكريمحمودالاماموضعهأضاثر"ادونللشاعريسوغوماانحرائر"ا-682

.346ص1341مصر.الآلوسى

مصرمطالدباغافنديابراهيمشعرمنالاولالجزءوموأ!ليعة،("683-11

.116ص2591

الارزمطالحسامىمنيرالاديبوضعهديوان،،أأجماوااجب/)عرشى-684

.2591سنة176صبيروت

طبعهأعيدالقيروافيرشيقلأبن"ونقدهأ!شعراححناكةثاسعمدة"أ-685

.2591بمصرالتجاريةالمكتبةباعتناء

ميشيلنطموغزليةورواليةاجتماعيةقصائدمجموعةاعواصف""ا-686

حمص؟.مغربىحافظافندي

زجلوهوضاهرابىلايلياواجنان"سوريافيوالالمانأثالاترائع"ففاإ-687

.2191اليوسفيةالمط.الشاميةباللهـجة

فيالعربيةالاَدابأستاذحسينطهللدكتور"الجاهليالشعرأث-688
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هذا)صودر25911المصريةالكتبدارمط.المصريةالجامعة

.(بالزندقةمؤلفهعلىوحكصمالكستاب

محمدللسيدشرحهامعالحديدأبيلابنالعلويات"السبع"ا(غصائد-968

.127ص1341صيداالعرفانمط.المداركححاحب

جرجسفسقفوسالخورينطماصعرب"وافرنسافيالذهب"قلادة-096

.16ص2391رعمسيسمط.الحلبيالسريافيلشلمحت

بيروت.شبكةأبيالياسديوانمنالاولىالنبذةوهي"القيثارة"-19+

.136ص1691

الشعراءأميرنطمامنمختارةقصالدمجموعةوطي"طاقيابن"كرمة-296

.38ص1341مصر.بكشوقيأحمد

مصرالثانيةالمجموعةوهى"النبىلمجدعيسحمحمدأزجال"مجموعة-396

2291.

هذاشعراءترانحبهجادتماخيرمنصالحةنبذالرحور(،"هـحمنسار-496

.284ص1123السعادةمص.والعراقوالشاممصرفياسعصرا

.مصريأديباختاره"شوقيأحمما-اسشعراءاأميرشعرمز"المختار-396

.602ص2491السعادةمط

المحامىفهمىأفنديحسننضمامنشعرمجموعة"مرآنى"-696

.2391اسكندريةالسلاممط.الاهليبالاستئناف

اددّههبةبنالحميدعبدحامدأبىالدينعزللعلامة"المستخححريات(،-796

منقصاندمجموعةوهي)655(الحديدأبيبابنالشئهيرالمدائنى

.02صبغدادالسلامدارمط.اليقينمجلةفينشرتشسره

وسوريامصرالثلاثةالعربيةالأقطاررئياسعصر(،اشعراء"مشاهير-896

أحمدالسيدألفاظهوفسرجمعهمصرضعراءالأولانقسموالعراق

.716ر681و673رقما!ستابأهذاعلىكاالردودانطر)1(



996-

-007

-107

-207

-307

-407

07&

-607

-707

-807

-607

-071

جامعا63

346.ص1341دمشقعبيد.

أشعارمننخبةذيه.شاديأبوزكيلاحمدشعرديوان"مصريات"

.117صالسلفيةالمط.الجداويصالححسننشره.وطنية

دمشق.الاشناندافيهرونبنسعيدعثمانلابيالشعر""معافي

0134.

اسكندرعيسىالاستاذجمعاحب"اليا!ياقححيدة"معارضات

.1121الملالمط.معلوف

العربيةالمصأ.أفمميا(سكاالمحسنعبدالشيخنطمامماظمي"ا"معلقات

.56ص1124

واقعةفي!اوححفشاديأبحبالدكتورللاستاذقححيدةرشيد""مفخرة

.66ص2591ا(صسلفيةمصأ.تاريخية

فياجإلاوياصاح!رمحمدللاستاذشعريةقححائداسعبرات((ااممتقى"

3المرأ.المجنون.أسشحاقاموت.الدمومثل.شتىموضوعات

.001محىذلكوغير

.802صالمهازقنقولاديوانأ،رواح((1!)مناجاة

محمدبقلمأضسيب((واأ!اسز3اثألأَديباومسامراتالحبيب"مناجاه

.64صايوسفيةاالمط.المدقيرمضانأحمد

ونقدهالشعرفيييحث.هـبار!زكيللاستاذأصشعراء"ابين"الموازنة

.2فى8ص1124مححر.البياناسراروفي

يْنظراتهضمنداجبرانخلي!طجبراننظممنقصيدة"المواكب"

.03حر2391اسعربامكتبةاصبعهأعادت.يتخللهاوماالحياة

116صت.ا.معملاث،،أتحوواأصعروص!اكاصهـبفيا!افنيا"الموص

بنمخمدا!دّهعبدأبربتأليفأسشعراء"اعا!اسعلماءاماَخذفي"الموشح

.477ص1343اسسلفيةاالمط)384(المرزبانيعمران
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-711

712-

-713

-714

-715

-716

-717

-718

موضوعاتجملةفيهتناول.رمزيمحمودللاستاذنط!ا""هـوشحات

.08حوطنيةاجتماعية

شعرمنبلمعوملحقشرف"ابنوزميلهرشيقابنشعرمن"النتف

عبدالسيدجمعه.شريفبنسعيدأبىبنمحمدجعفرالفضلأبى

.1343السلفيةمط.الراجكوتىالميمنىالعزيز

رثاءفيقيلمافيهجمع.غر1دخليلأسعدللاستاذالعطر"الند"نضر

شقير.بكنعوم

الجداويصالحالناشربقلمتعقيبشادقي(!معأبيشعرفينقديةات"نف!إ

.231ص2491السلفيةالمط.الناهضةالسويسصحيفةءمنشى

بطبعهاعنى.تمامأبىالشاعرالامامتأليفوا،خطل"جرير"نقائض

.025ص2291اليسوعىصالحانيأنطونالابحواشيهاوعلق

فيهلخص.وجديفريدمحمدتأليفالجاهاب"أحثحعراكتاب"نقد

التاريخبعلميتعلقمامنهاو!قدالجاهلياضعراكتابفصولالمؤلف

.152ص2691المعارفدائرةمط.والادبوالاجتماع

الجؤء.شاديأبوزكىلاحمدالقومىالشعرمنمثل(،الفراعنة))وطن

.8دص2691السلفيةالمطالاول

666تحويمجموعة.القيروافيالحصريحسنلابي"الصبأسيار"يا

.6249رضاالدينمحيالسيدنشرها.بيتًا
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الخامسالقسم

منهايعفرعومااسلاميةدينيةكمب

بقسمالمدرسمحفوظعليالشيخللاستاذ"الابتداعمضارفي"الابداع-971

.092ص2691المنيريةالطاعة.الشريفبالازهرالتخصيص

السماويطاهرالشيخمحمدللشيخ"الحسينأنصارفيالعين"أبصار-072

علىبنالحسينالشهيداالاماأصجابتراجمبهجمع.كربلاقاضى

.014ص1341الاشرفبالنجفالحيدريةالمطبعة.السلامعليه

كاشفالأحمدالشيختأليف"المواربثأحكامفيالاحاديث"أحسن-721

.801ح1342بالنجفالعلويةالمطعة.الغطا

أبوالد-شتقيالاسلاملشيخالأح!صام"اعمدةشرحالاح!صام"أحكام-722

منالاحكاماستنباطكيفيةفيهبينالعبددقيقبابنالشهيرالفتح

.1342الشرقمط.الأحادبث

الطعةالغزاليحامدأبىالاسلاملحجة"الدبنأصولفي"الارب!ن-723

ص1344العربيةالمط.الكرديالدينمحيىالسيدنفقةعلىالثانية

032.

وكراماته(السلام)عليهعليالمؤمنينأميرمناقبفي"القلوب"ارشاد-724

القرنرجالمنالدبلمىحسنأبىابنحسنالشيختأليفومعجزاته

الاشرفالنجف-العامليمحمدالسيدباعتناءوالثامنالسابع

.447ص1343
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725-

726-

727-

728-

972-

073-

731-

732-

733-

)1(انظر
ذلك

لد-فى1علوماحياءمنملخص"والسنةاغرانابهجاءفيماالامة"اسعاد

.93ص1342تونسالاولالجزء.للغزالميما

الخلافة(مسئلة)في.الرزاقعبدللشيخ"الحكموأمححول"الاسلام

1211.ص2591مصرمط

الطعة.عبدهمحمدالشيخبفلم"والمدنيةالعلممعوالنصرانية"الاسلام

.002ص1341المنارمط.الثانية

القاسمي.الدفىجماللمحمدوالعوائد"البدعمنالمساجد"اصلاح

1341لسلفية1المط.النجديالسابقفوزانالشيخطبعهبأمرقام

.903ص

طبعةالرافحىصادقمصطفىبقلم"النبويةوالبلاغةالقرآن"اعجاز

.366ص1341ثانية

.تومرتبنمحمد*،(يطلبما"أعز

مناقتطفه.الدمشقىالمَدسىالدينحسامللسيد"المغنى"انتقاد

كتبمنوغيرهالدمشقىهماتلابن.والانارةالتنكيتكتاب

.56ص1343دمشقالترقيمط.الحديث

علىالكذبمنبهقصدماالملحد"الراونديابنعلىوالرد"الانتصار

بنمحمدبنالرحيمعبدالحسنأبيتأليف.عليهموالطعنالمسلمين

نيبرجللدكتوروتعليقاتوتحقيقمقدمةمعه.المعتزليالخياطعثمان

المصريةالكتبدارمط.السويدمملكةمنأبسالابجامعةالاستاذ

.252ص1344-2591

أحمدلمؤلفه"الخلافلرفعوخصومهمبيةالوطدعوةفي"الانصاف

طبع.بدمشقوالبريدللبرقالسابقالعامالمد-برالساعاتىفوزي

فأدىكنابهفيهاتىماالازهرعلماءأنكروقد852و771رتمفيالكنابهذانقض

.العلماءسلكمنواخراجهعزلهالى
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.04صبدمشق

بالمطعة.الماديينعلىردوهوالنجفىالهدىلكاتب"الهدى"أنوار-734

.012صالاشرفبالنجفالحيدرية

أساتذةأحدالملاّ!نديممحمدللشيخ"الاسلاميةالففنائل"أنموذجب-734

.53صالقدسالمقدسبيتمط.الشريفالقدسفيالمدارس

(العباسأبوالد-فى)تقىتيميةلابن"الرسالةعمومفِىالدلالة"إيضاج-735

.56ص1341الشرقمط

أفندياعاعيلترجمة.هدلىاللوردتأليف"للاسلامالغرب"إيقاظ-736

.013اص429الاسكندرية.البارودي

البافيأفنديحسنمحمدلمؤلفه"الجوهريةالدررفيالعقلية"البراهين-737

دمشق.العربفتىمط

.05صدمشق.الساعاتىفوزيلأحمد"القرآناعجازفي"البرهان-738

تذكرةكتابمنالعربيةالبلاغيةالافتتاحيةالمقالةاعنى"المبين"البلاغ-973

بنالهنديالمشرقىخانادلّّهعنايةمحمدالهنديةباللغةصنفهالذي

لتبيينعشرمجلداتفيخانالدينكمالبنخانمحمدعطا

فنجارسيرافرتبلدةمازارروزمط.العطمالقرَان

.144ص3291-2391

والارثالمسلمينوزواجابرنيطةافي"الاسلاميةالدينيةالرئاسة"بيان-074

.1344السلفيةالمط.أخرىومقالات

الطحاويجعفربنأحمدالامامعقيدةوهي/(والحجابالسنة"بيان-741

.1344حلبالعلميةالمط.الحنفي

التوحيد"عقائدعاىونجدمكةعلماءعليهاتفقفيماالمفيد"البيان-742

.1344بمكةالقرىأمجريدةأصدرته

والدينوالأدبوالتاريخالاسلاميالاجتماعفيفصول:"البيّنات"743
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744-

745-

746-

747-

748-

974-

-075

-751

-752

-753

الثاني1343الأولالجزءالسلفيةالمط-المغربيالقادرعبدللأستاذ

1344.

القضاءمدرسةوكيلالخضريبكلمحمد"الاسلامىالتشريع"تاريخ

التشريعخلاصةفيهجمع.فيهاالاسلاميةالشريعةواستاذالشرعى

.003صمصر.الآنالىعهدهأولمنالاسلامى

وهو.الحلىمطهربنالحسنللامام"الدينأحكامقيالمتعلمين"تبصرة

الأمين.محسنالسيدشرحه.الجعفريالمذهبعلىالنقدكتبمن

.288ص1342دمشق

مصطفىبقلموالجديدالقديمبينمعركةأو"القرآنراية"تحث

.444ص2591مصر.الرافعىصادق

مط.المقريزيعلىبنأحمدالدفىتقيللامامالمفيد"التوحيد"تجريد

.48ص3431الشرق

فوزيلأحمد"والمبشرينالاسلامبينالجدلحسمفيالراغبين"تحفة

.56صدمشق.الساعاتي

الفتنىالهنديعلىبرتطاهرمحمداطعلامة"الموضوعات"تذكرة

.المذكورللعلامة.والضعفاءالموضوعاتقانونذيلهوفي)869(

.37ح2591المنيريةالمط

محمدسلامةوضعاسقويم"االدينأبوابفِىالحكيماالذكرآي)إتربب

.02ص1342طنطا.بطنطاالريبمصلحةالكاتب

.2591الازهريةبالمططبعهاعادةأضوضيح"اعلى"التصريحي

اسهاعيلبنمحمدالشهيرللاستاذالالحاد"ادرانعنالاعتقاد"تطهير

المنارمط.السلامسبلكتابصاحبالصنعافياليمنىالامير

.24ص0134

الفداأبوالدينعمادالتقىالحافظوهما"والبغويكثيرابن"تفسير
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-754

-755

-756

-757

-758

-975

076-

وأبو)774!(الشافعىكثيربنعمرحفصأبىالخطيببناسماعيل

بطعهعنى)456!(بالفراءالمعروفالبغويمسعودبنالحسينمحمد

عبدالسلطانلطلباجابةالمنارمجلةصاحبرضارشيدمحمدالشيخ

1343الثانيالجزء612ص1343الأولالجزءنجدامامالعزيز

.614ص

للفرانحديثتفسيروهوجوهريطنطاويللشيخالجواهر""تفسير

.248ص1341الاولالجزءالحلبىالبابىمصطفىمط.الكريم

.216و002ص1343والثالثالثانيالجزء

.691صالمذكورطنطاويللشيخ"الفاتحةسورةتفسير"

مطالثالثةالطعةعبدهمحمدالشيخللاستاذالعصر"سورة"تفسير

صغير.9هص1345المنار

منمقتبسالتفسيربمقدمةمبدوء"القرآنومشكلاتالفاتحة"تفسير

الرابعةالطبعة.رضارشيدمحمدالسيدبقلمعبدهمحمدالشيخدروس

صغير.291ص1345المنارمط

132ص1343العربيةالمطتيميةبنالدينلتقىالنور"سورة"تفسير

كبير.

2691الازهريةالمططبعهأعادت"الجلالينعلىالصاري"تفسير

.أجزاءبأربعة

التيالطريقةوهىالمنارتفسيرباسمالمشتهر"الحكيمالقرَان"تفسير

.عبدهمحمدالشيخالاسلامحكيمالازهرفيدروسهفيعليهادرج

وظهر0134سنةالثامنالجزءصدر.رضارشيدمحمدالسيدتأليف

وحيوانونباتمعدنمنالعلومكلتحريالفاتحةانأؤلفزعم:المشرقمجلةفيورد)1(

تزيدلاالشريفالقرآنوفاتحة.الخوغازاتومنكاناترجراتقاتوكهرباءوطبوفلك

كلمة.25عن
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1328138والسادسوالخامس132415الرابمالىالاولالجزء

.9133والسابع

.أجزاءبأربعة2591طبعهأعيدالنسفى""تفسير-761

.والعلماءالعلمنقدكل"ابليس"تلبيس-762

ابراهيمبنالعزيزعبدللشيخ"النيلكتاببهأخلمالبعض"التنكيل-763

.1344تونسالعربمط.المؤلفترجمةأوله)1227(التمينى

سنةببغدادالفلاحبمطالكتابهذاطبعالتوحيد"أهل"توحيد-764

.ببغدادالعصريةبالمطثالثاًوطبعالقرانيةالدالرةوعليه0134

جلالباريورسولالخلقسيدكلاممنحديث007البخارىِ""جواهر-765

.268ص0134الحلبىمط.عمارةمحمدوتأليفجمع.جلاله

.2491العربيةالمطاسغزالي"اللامامالغوالي"الجواهر-766

ترجمه.ستداردلونروبالامريكىللعالم"الاسلامىالعالم"حاضر-767

شكيبالاميرمتنهعلىوعلقنويهضافنديعجاحالعربيةالى

الاسلاميةالاممأحوالعنمستفيضةوحواشىتعليقاتارسلان

.كبار2جزء1343السلفيةالمط.الحديثوتطورها

محمدللشيخ"الخشبيةالشيعةشبهوبعضالنصيحةفيالمرضية"الحجة-768

الرافضة.فرقبعضعلىردوهوالمالكيةمفتىحسينالشيخبنعاب

.64صالحلبىعيسىمط

الخانيالدءفىمحييللشيخ"القرآنمنمفرداتتفسيرفيالبيان"حسن-976

مط.المعجمحروفعلىالمفسرةالالفاظفهرسوبآخره.الدمشقى

.37ص1342دمشقالترقى

جبلعلماءأحدالفقيهيوسفالشيخالعلامةلمؤلفه"الايمان"حقائق-077

.257ص1343ضيداالعرفانمط.عامل

وأصول"الاسلامكنابعلىردوهو"الحكموأصولالاسلام"حقيقة-771
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772-

773-

774-

775-

776-

777-

778-

977-

078-

781-

2591السلفيةالمط.المصليعىبخيتمحمدالشيختصنيف"الحكم

.447ض

سليمتعريبتولستويالروسىالفيلسوفتأليفمحمد"النبى"حكم

.29ص2491الاهليةالمطالثانيةالطعة.قبعين

الهاشمىمنيبمحمدللسيدالابصاهـ"تنويرنطم!ئيالآثار)حميد

.1343السلفيةالمط.نابلسمفتىالجعفري

محمدللسيدالاسلامفيالمسيحكتابعلىالردفي"الحقعلى"حى

.ببغداد(المرشدمجلة)عنالكاظمىالقزوينىمهدي

بنمحمدبنالحسنمحمودحاتمابيالامامللشيخا(غقه"في"الحيا!

الطريالانصاريمالكبنانسبنمحمدبنالحسنبنيوسف

وطبعاشلختيوسفبتصحيحهواعتنىنشره.الشافعىالقزوينى

المانية.ترجمةومعه2591هانوفرفيالحجرعلى

الشيبافيمهيربنعمروبناحمدبكرلابى"والمخارج"الحيل

هانوفرفيالحجرعلىوطبعاشلختيوسفنشره.الخصاف

مختلفة.بنسخوجدماوفيه.المانيةترجمةومعه922ص2391

القزوينىمهديمحمدللسيدالمومنينصفاتفي"الشيعة"خ!ائص

.ببغداد(المرشدمجلة)عنالكويتنزيلالكاظمي

المنارمط.رضارشيدمحمدللسيدأصع!مى"11الامامةأو)الخلافة

2391.

الخالغائهامنثمالدولةعنفصلهامنالكماليونفعلهوما"الخلافة"

.1342بيروتالعلميةالمصل

عليبنمحمدللاماماستوحيد"اكلمةا%لإصفيالنيصيد"الدر

.56ص1343العربيةالمط.الشوكاني

الاسلامحجةالامامتصنيفالاَخرة"علومكشففيالفاخرخ"الدرة
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ليبسيك.غوتيهلوسيانللاستاذفرنساويةترجمةومعه.الغزالي

.و.0119ص2591

يجبماالىالمتعلمينهدايةمنالثافيالقسموهو"الفقهية"الدروس-782

.صيدا.لعرفان1مطالعامليرضاأحمدللاستاذالدفىفي

مط.الكتافيجعفربنمحمدللسيد،(العمامةسنّةأحكامفي"الدعامة-783

.1342دمشقالفيحاء

أطفيشيوسفآلابراهيماسحقلابى"المؤمنينسبيلالى"الدعاية-784

.176صأ-3422391السلفيةالمطالجزائري

علماءكبارلاحد"والفتوىالافعالفيالورعالىالهدى"دعوى-785

الحيدريةمط.القبورمسألةفيالوهابيينفتوىعلىالردفيالضيعة

.1344بالنجف

نشرهالامامجعفروساعدهالطريابنبنعليتأليفوالدولة""الدين-786

.2391المقطمبمطوطبعالانجليزالمستشرقينأحد

المقلد-فىأشهرمنالاصبهانيالحسنأبىللسيد"الصالحين"ذخيرق-787

الحيدريةالمط:والمعاملاتالعباداتفي.الشيعةعندالمعاصرين

.127ص1343الاشرفبالنجف

ابنالدينموفقالشيخللامام"الوسوسةمنوالتحذيرالموسوسين"ذم-788

2391-المنيريةالمكتبةباعتناءالعربيةالمط.الجماعيلىالمقدسىقدامة

.02ص1342

يوسفمحمدالشيختأليفالقالص"بالعلمالمنوهالخالص"الذهب-978

.033ص1343السلفيةالمطالاباضيه(فقه)فياطفيش

حوىوقدالنجفي.الهدىلكاتب"السيارةوالمدرسةالمدرسية"الرحلة-097

الاشرفبالنجفالحيدريةالمط:النصارىمبشريعلىردودًا

2.جزء



نشرها:تيميةلابن"بالطلاقالحلففيوالافتراقالاجتماع"رسالة-197

.24صحمزهالرازقعبدمحمدالسيد

وهيالنجاةوسيلةكتابمنمختصرة"العباداتأحكامفي"رسالة-297

أهلاليهم.جعالذينالمجتهد-شأحدالنائفيمحمدالميرزالمؤلفها

.218ص1343بغدادالفراتمط.اليومالشيعة

للشيخالعربيةاللغةبغيروكتابتهقراءته"القرآنترجمةحكمفي"رسالة-397

.1343مصرمط:العدويمخلوفحسنينمحمد

عليهاالسرجواتخادالقبورعندالصلاةجوازعدمفي"رسالة-497

الشامروضةمطالروميالاقحصاريأحمدللشيخهلها"باًوالاستمداد

133202

اليمنيللأمير"الاحكامأدلةمنالمرامبلوغكرحالسلام)سبل-597

بمدرسةالمدرسالخولمطالعز-نرعبدعليهوعلقصححهالصنعاني

كلحوتواسعةفهارسوله4جزء1344مصرالشرعيالقضاء

.الشرحوموًلفالمفتمؤلفوترجمةالبهتابفيمسألة

مط:البغداديالتقىأديبالسيدتأليف"الاسلامىالتاريخ"سير-697

.29ص0134دمشقالترقى

الردفيوهوالمامقانيللعلامةالكفار(شبهاتدفعفيالثتار"السيف-797

.08ص1343العراق.الطيعيينعلى

.2591الازهريةبالمططبعهأعيد"الكبرىالشعراتي"طبقات-897

حجرطبعشاهأنورمحمدللسيد"الترمذيجامععلىالشذي"العرف-997

لأ-31344.الهند

السلفيةالمط.الرازيالرحمنعبدمحمد%بيللامام"الحديث"علل-008

.2جزء2691

عقيل.بنمحمدللسيد(والتعديلالجرحأهلعلىالجميل"العتب-1؟8
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-208

-308

-408

-508

-608

-708

-858

-985

081-

.142ص1342مصر

مطالبانيسعيدمحمدللشيخ"والتلفيقالتقليدفيالتحقيق"عمدة

.217ص1342-2391دمشقحكومة

العدوكطمخلوفحسنينمحمدللامام"التبيانعلومفيالبيان"عنوان

فيوالخاتمة.وترجقهوجمعهتجويدهوحكمالكريمالقرانفيوهو

.1344المعاهدمط.الاسلامالىالدعوة

معراجعلىمشتملةومجموعة"الغزاليرسائلمناللآلىء"فراند

الدةفرجالسيدباعتناءالطالبينوروضةالعارفينومنهاجالسالكين

.1344291-هالكردي

والسنةوالشركالايمانحقيقةفي"الاصلاحيةالمنارفتاوىمن"فتويان

ص0134المنارمط.والصوفيةوالفقهاءالمتكلمينومداهبوالبدعة

48.

سعيدمحمدبقلم"بالقرانالمتعلقةالمباحثبعضفيالنيران"الفرقدان

.49ص9133-2191دمشقالعربيةالحكومةمط.الباني

أصولفي)1(أجزاءثلاثةعلىمرتجاوالمعاد"المبدأفيالعباد"فوز

لامرتضىالشييخلمولفهالدينفروعفي)3(التقليدفي)2(الدين

؟بغدادالغطاءكاشف

مدرسالديكأمينأفندىلأحمد"الحديثوالعلمالكريم"القرآن

الاعتمادمط-الملكيةللأوقافالتابعةصاعالشيخبمدرسةالرياضة

.1341مصر

الىخطابوهوجوهريطنطاوكطللشيخ"العصريةوالعلوم"القرآن

الشريفالقرانبهايأمروالعلومالصناعاتأنفيالمسلمينجميع

.76مصر

العراقيالرحيمعبدالدءشزفىللحافظ"الحربفضائلفي"القرب
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811-

-812

-813

814-

815-

-816

-817

-818

981-

082-

821-

822-

.1344حلبالعلميةالمط)508(

ابراهيممحمدللسيد"الاسلامفيالمتعةاستمرارفيالخصام"قاطعة

.48ص1343صيداالعرفانمط.الحسيني

لكلجامعللحجمنسكواعتمر(4حجمنمناسكفيالدر"قلائد

السلامدارمط.الغطاكاشفآلأحمدلمؤلفه.والمسنتحباتالواجبات

.391ص1343بغداد

2391ليدنالكسائياللّهعبدبنمحمدللامامالأنبياء""قصص

.2جزء

.16ص1342المنارمط.الأفغانيالدفىجمالاغدر"بقلموا"القضاء

الشوكافيعلىبنمحمدللاماموالتقليد"الاجتهادأدلةفيالمفيد"القول

.0134المعاهدمط.منيرالشيخبتصحيح

العدويحسنينمحمدللشيخ"الطربقأدعياءعلىالردفيالوثيق"القول

الازهر.علماءمن

عليهوعلقصححهالشوكالمْط"للإصمالمشتبهاتعنالشبهات"كشف

.03ص0134المعاهدمط.منيرالشيخ

دمشقالفيحاءمط.الساعاتيفوزيأحمدليفتاً"البراهين"كنز

4391.

.2491السعادةمط."للغزالمماالسعادة"كيمياء

الفارابىنصرلأبي"يعلمونلاوالذينيعلموناسذينايستوي"كيف

.1341الدكنابادحيدر

وأخلاقوأدبوعلمد-فىمنالاعداد"جوامعفيالاسعاد"لوامع

العربيةالمطالدئ؟لمحمدتأليفوحكمونصائحونربية

78.صا-2691344

كربلاءواقعةأي"النبوبةالعترةمصائبذكرىفيالسنية"المجالس
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823-

824-

825-

826-

827-

828-

083-

لاهلمفيدوهو172ص1342صيداءالعاملىالامينمحسنللسيد

.عاشوراءأيامفيسيماالشيعة

كتبسلسلةوهوالامينمحسنللسيد"اللائمواقناع.السنية"المجالس

الرابعوهذاالثالثالىالاولىالجزءمنهاصدرالسنيةالمجالسسماها

اعتادالتىاتمآتمتحبيذفيالفريقينعلماءأقوالمنكبيرةطالفةبهجمع

ومطبدمشقالترقىمط.المحرممنالاولالعشرفيإقامتهاالضيعة

.بصيداالعرفان

رضا.رشيدمحمدتصحيحهاعلىأشرف"النجديةالحديث"مجموعة

.134ْ2المناربمطثانيةوطبعالهندفيمطوعًاكان

اختصار.البيهقىالحسينبنأحمدبكرلابى"الايمانشعب"مختصر

السعادةمط.منيرالشيخباعتناء.القزوينيعمرجعفرالامام

.69ص2491

منصورأبيطاهربنالقاهرلعبد"الفرقبينالفرقكتاب"مختصر

خلفأبيبنبكرأبيادلّهرزقبنالرزاقعبداختصار.البغدادي

الاميركيةالجامعةفيالتاريخاستاذحتىفيليبحرره.الرسعنى

.102ص2491الهلالمطببيروت

أكثرهارسالة13علىيشتملالاولالجزءالمنيرية"الرسالل"مجموعة

رسائل1.علىيشتملالثانيوالجزءتيميةوابنوالشوكانيللصغاني

المكتبةبادارة.وغيرهموالعراقىوالبيهقىالبرعبدوابنللشوكاني

.كبار2جزء6-2591المنيرية

اددّهعبدللشيخفقهيةمسانل"الاجماليا!لمافروعفياللاَلىء"مخرن

.64صالحجرعلىالمامقافي

الحيدريةالمطالفقهفيسسائلوهي.المامقافيللشيخ"البصرية"المسائل

.82صبالنبف

-،49



الصفوفلتلاميذورتبهوضعه"الفقهيةالاحكامفيالشرعية"المسائل-831

.32ص1341دمشقالترقىمط.عبيدأحمدالسيدالابتدائية

النيسابوريالحاكمالدّهعبدأبيللامام"الصحيحينعلى"المستدرك-832

الاحاديثوجمعالشيخيننثرطعلىالاحاديثفيهاستدرك)504(

تلخيصالصفحاتوبأسفلومسلمالبخاريالامامتركهاالتى

.1343الدكنابادحيدر4جزء.الذهبىللامامالمستدرك

)ص(جدهعنرراهاالتىالاحاديثمجموعةأيزيدأ(الامام"مسند-834

.أمذهبهأساسوهي

تحقيقفيوهو.محمدالميرزاأحمدأبىالد-شلجمااصالأنوار""مصادر-835

ويليه931ص1342بالنجفالعلويةالمط.والاخبارالاجتهاد

.41صللنيسابوريالبرهانيةالرسالة

المدرسالزاويسعيدمحمدللسيد"الغامضوكاننفالفرائض"معلم-836

.1343بغدادالسلامدارمط.بغدادبمدارس

ويليهقدامهَبنمحمدأبىالدينموفقالاسلامشيختأليف"المغني"-83/إ

اماممذهبعلىكلاهماالمذكورللمؤإصفالمقنعمتنعلىالكبيرالشرح

مطالاولصالجزءالشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمداددّهعبدأبيأ،ئمة1

811.ص1341المنار

وخمسينمالةالاربعتناهزقصيدة"العلويةالصصيرةفيالعلية"المقصورةّ-838

وبيانحياتهوترجمةطالبابىبنعليالمؤمنينأميرسيرةتتصمنبيتًا

المط.التبريزتَييعقوبالشيخنجلعليمحمدالشيخننصما.مناقبه

.44ص1344بالنجفاسعلويةا

جمعهالاصفهانيمسلملأبيالتنزياى"لمحكمااضأويلاجامعمن"الملتقصا-983

الطبعةعهتختلفنهاقالتبلالكتابهذاناشرضريحاًالعلميالمجمعمجلةتذكرلم)1(

الايطالية.
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084-

841-

842-

843-

844-

845-

846-

847-

848-

كلكتة.الانصاريسعيدالسيدتفسيرهفيالرازيعننقلهمما

0134.

.024ص0134صيدا.الامينمحسنللسيد"الحج"مناسك

الانمةفقهفيالازهاركمائمالمفتحالمدرارأصغيثامنالمختار"المنتزع

وجدتالتىالحواشىمعطبعمفتاحبنالدّهعبدالحسنلابىالاطهار"

.4جزء41-1332المعاهدمط.الشوكانيالامامنسخةعلى

يونسبنمنصورللعلامة"المفرداتشرحفياسشافياتاالشفا"منح

مفرداتفيالاحمدالمفيدالنطملضرحوهو)5101(الحنبلىالبهوتى

.)082(الدمشقىثمالمقدسىالعمريعلىبنمحمدالدينعزالعلامة

4-1343السلفيةمط

بمصرصبيحمكتبةنشرته.الشعرافيالوهابعبدللسيد"المنة"منح

.112ص2491

المط.بغدادفيالشيعةقاضىنقديجعفرللشيخ"الرحمن"منن

.444ص.1344بالنجفالحميدية

طبعهأعيدالشاطبىاسحقلأبي"الاحكامأمحمولفي"الموافقات

المنيرية.بالمكتبة4جزء2291

اعاد.القاحمىالدينلجمال"الدينعلوماحياءمنالمؤمن!ن"موعظة

255ص1342السعادةمط.الكرديصبريالدءفىمحيىطبعه

.و.17

مفوضالغزيجمالتأليفاغتاة"اأ!ربااجزيرةالوحدة"ميثاق

.113صبيروتطبارةمط.سابقاًباشاانوروسكرتيرعسكري

والشافعىوالمالكيالحنفى"الاربعةالمذاهبحدوثفيتاريخية"ن!ة

السلفيةالمط.تيمورباشااحمدالفاضلالعالمبقلموانتشارهاوالحنبلى

.54ص1344
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984-

-085

-851

-852

-853

-854

5ء8-

-856

جامعا75

وهيالاثرياهـازيالدينناحرسيخ"والمنحةالنفحةعلى"النفحة

النفحةفينطرةويليهاالوهابيةعلىالردفيوهىالنفحةعلىالردفي

الترقىمط.الميدانيالدمشقىاليسارلابيالوهابيةعلىالردفيالزكية

.مجانًا()توزع09ص0134/2291دمشق

بنالرحشعبدالنفرجلأبي"ابليستلبيسأووالعلماءالعلم"نقد

بانفسهم.والاعجابالغرورمنالمسلمينعلماءتحذيروهوالجوزي

.044ص0134السعادةمط

العصريةالمط.413سنةالمتوفىالمفيدللشيخ"الاعتقادية"النكت

.64ص1343بغداد

الحسينخضرمحمدللشيخ"الحكمواصولالاسلامكتاب"نقض

المط.تونسفيالشرعيةالمحاموقضاةالزيتونةجامعمدرسىأحد

.245ص2491السلفية

دقلم"الامةمنوالخلافةا!دينامنالنعمةمنكريعلى"النكير

وأحدالعثمانيةللدولةالسابقالاسلاملشيخالتوقاويصبريمصطفى

.223صر1342بيروتالعباسيةالمط.الاعيانبمجلسالاعضاء

السعادةمطعمارةمصطفىتأليفالىخيد((عل!فيالسعيد"النهـهج

.302صر،1341

كريم"وخطاباقىرسالتيفيجاءماعاثمااذردفيالقديم"النهج

المبشرفىرسائلمنرسالتينكلرداالساعانيفوزيلأصح!

.05صدمشقالمسيحيين

الاستاذوشرحترتيبالبخاهـيما"احاديثترتيبالىالباري"هداية

ثم.الراويعلىواقتصرالاسانيدحذف.عنبرالرحيمعبدالسيد

مط2جزء.منهاالمكرروحذفالمعجمحروفعلىالاحاديثرتب

الحلبي.عيسى

79لتصانيف



الكاظميالقزوينىمهديمحمدللسيدألمجن"الحقالىالمنصص؟ن"هدى-857

.ببغداد(المرشدمجلة)عن2الكويتنزيل

صبابةكتابمنملخصوهو"المرسلينسيدشريعةاقالمتقين"هدى-858

بالنجفالعلويةمط.الغطاكاشفجعفرآلهاديللشيخالانام

.034ص1342

منالموحدفىاخواننالجميع"النجديةادوهابيةوالتحفهَادسنية"الهدية-985

سحمانبنسليمانتأليف.المحمديةوالطريقةالحنيفيةالملةأهل

امام.سعودآلالعز-نرعبدالسلطانجلالةبأمرطبعت.النجدي

.128ص1342المنارمط.وملحقاتهانجدمملكة

السيدنفقةعلىالسعادةمط.حنبلبناحمدللامام)كتاب("اورع"-086

.126ص0134الكرديصبريالدفىمحيي

الطريقةفيتبحث.الفيضابومحمودالسيدبقلم"الذهبية"الوصايا-861

.69صصوفيةطريقةوهيالفيضية

العباداتفيالاصبهافيالموسويالحسنابىللسيدا(صنجاة""وسيلة-862

.231ص1341الاشرفالنجففيالعلويةالمط.والمعاملات

جوادالشيخنجلالحسينعبدللشيخا!!ائد(،)جابةمنالىبد"وسيلة-863

.802ص1342النجففيالحميديةالمط.مبارك
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864-

ب-864

865-

866-

867-

868-

986-

087-

السادسالقسم

مسيحيةدينيةدت

المسيح،السيدسيرةفيحمويجبرائيلاسكندروضعهالدرر""أحمى

.038ص

حلاالآنسةالعربيةالىنفلتهادكنزشارللمؤلفهاالميلاد"عيد"أغنية

.بيروتالاميركيةالمط.معلوف

مباركالفسالفرنسيةعنعربه"الدينحقائقصحةقيالبراهين"اقطع

.356ص2591الكاثوليكيةالمطبيروت.اللبنالطالراهب

مصر.قرياقوسالملكلعبد"الربانيةالصلاةشرحفيالبهية"الاقوال

.77ص2491

تأليفالحديثالقانوفيللحقوفقًا"الرهبانيةوالحالةالنذورفي"بحث

اللبنافي،الجاجيالخوريبطرسالفسالعربيةالىنفلهمرسوالأب

.036ص2591بيروتالاجتهادمط

الفبطةالكنيسةواعظالفمصلمنسى"الفبطيةالكنيسة"تاريخ

.732ص2491رعمسيسمط.ملويفيالارثوذكسية

قزاقياابراهيمأفنديلخليلالاورشليمية"الرسوليةالكنيسة"تاريخ

،للاَنالمسيحيالاولالقرنمنأورشليمكنيسةتاريخفيلححث

.345ص

ثابتمباركالقستعريب"المسيحيةالحقائقفياليومية"التأملات

99



871-

872-

873-

874-

875-

876-

876-

878-

987-

088-

.903و231ص2جزء0291بيروت.الاجتهادمط.الديراني

السيدتعرسا"السنةأياملكلوالعلمانيينالاكليروسلاجل"تأملات

الكاثوليكالسريانعلىدمشقأساقفةرنيسهبرابطرسغريغوريوس

.668ص2691(البنانحريصا.الاولالجزء

النيلمطزويمرلصموئيلوالابرار"الانبياءقصصفيالابصار"تنو-ر

2191.

الرسولمطالاولاثناسيوسالقديسسيرةوهي"القديمالايمان"حامى

الطوخىبكرفائلجبرائيلتأليف.العشرفىالاسكندريةبطريرك
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.71ص2491

قضائية:مباحث.عوادعفيفةدعوىالقضاء"أمامالامينة"الزوجة

224ص2591بيروت.عوادمنصورللخورياجتماعيةدروس

.اوه

لطابعهيوسفبناحمداستخراج.لأفلاطصن)كتاب(""السياسة

.74ص2591بيروتالوطنيةالمط.العطمبكجميلوناشره

028رقمالمذكورالسجونسلسلةكتابنفسهو"الدوليةا!سياسة"ا

الرحمنعبدالدكتورالانجليزيةعنالكتابهذانقل.36ص

الترقىمط.2291سنةأروادالىنفيهأثناءبهاشتغل.شهبندر

.023صدمشق

التجاريالقانونمدرسصالحلمحمد،"المصريالتجاهـيالقانون"شرح

.035صبمصرالعلياالتجارةمدرسةفيالسياسيالاقتصادر
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حكومةعدليةناظرالهاشمىبكلابراهيمالجزاء"قانون"شرح-969

.أجزاءأربعة1342العربيةالمط.العربيةالشرق

ا!ناحمدتأليف.الخاصالقسم"الاهليالعقوباتقانون"شرح-79ْ

.ا-3422391الاعتمادمط.بك

بها"المرتبطةواللوالحوالقوانينالشرعيةالاجراءاتلائحة"شرح-719

مط.بكالسيدالفتاحعبدوالدمحموربكقمحهأحمدالاستاذتأليف

.495ص1341النهضة

خانكىعزيزللأستاذ.291العصريةالمطفيلمجت"مصرية"شؤون-729

.151صالمواضيعمختلفةأبحاثوفيهبمصرالمحامىبك

2391سنةالانتخابيةالحملاتفيخطبمجموعة؟سياسية"صفحة-739

جريدةمطالوطنىالحزبرنيسرمضانبكحافظمحمدللأستاذ

.401صالصباح

وضعهاوفلسفيةواقتصاديةسياسيةمقالاتمجموعة"وطنية"عظات-749

.هارفردجامعةمنلاهوتمعلمكانبهابراهيمحبيب

فيدكتوربكمرسىكاملمحمدتألبف"الصغيرةالمدنية"العقود-759

.935ص2391السلفيةالمط.القانونيةالعلوم

أفنديحسنينالانجليزيةعنعرّبه"اليوميةوالحياةالاقتصاد"علم-769

نامش.

القيتمحاضراتبكماهرعليالاستاذتأليف"العامالدولي"القانون-779

ص2491مصر.الملكيةالحقوقبمدرسةالليسانسطلبةعلى

اثناءفيالمستعملةالاجنبيةللكلماتفهرستوبآخره635.

.الكتاب

والمختلطةالاهليةالقوانينالمطالاشارةمع،(الاهلىالمدفي"القانون-789

محمدبهعنى.2491سنةلغايةالتعديلاتوإدخالوالفرنسية
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.002ص،2491التجاريةالمط.الفريقوحسن

التجاريةالمط"المصريةبالسلطةالقانونيينالاسنانأطباءنقابة"قانون-979

بمصر.

رنيسبكالعرابىزكىوترتيبوتلخيصجمع"الجناني"القضاء-089

الثانيالجزء.الاهليةمصرمحكمةووكيلسابقًاسويفبنىنيابة

أول!لغايةبهالمرتبطةوالقوانينعليهالطارئةالجناياتتحقيققانون

صأ-3452691المصريةالكتبدارمط2691سنةنوفمبر

276.

العدليةمفتشالنكديبكعارفللسيدمحاضرة"الاسلامفي"القضاء-819

فيالترقيمط.بدمشقا-لقوقمكتبفيالاجتماععلمواستاذالعام

كبير.28ص0134دمشق

للاستاذبالصورمحلى.والجرائمالمحاكماتأشهرأو"الكبرىالتاريخ"قضايا-182

.026ص2591الهلالادارةنشرتهالمحامىعناناللّهعبدمحمد

محمدوصاغالمجيدعبدفؤادأحمدالاستاذوضع"الجنائية"المباحث-839

.024صشفيقحسينالاولوالملازمزيوارعلى

.014رقمالسياسىالاقتصاد!"السياسيالاقتصاد"مبادىء-849

الشرقيةالرابطةجمعيةباشرافترجم"ويلسونالرئيس"مبادىء-859

المقطم.بمطعةوطبع

مصطفىللاستاذ"المقارنالمصريالدستورياسقانونا،)مبادىء-869

بمدرسةالاستاذابراهيمراتبوالدكتور.بلندنمصرقنصلالصادق

بمصر.العصريةبالمطعةومكبرةمنقحةثانيةطبعةالملكيةالحقوق

والاداريةوالماليةالسياسيةوالأوامروالقراراتالقوانين"مجموعة-879

عبدالدكتوروتأليفجمععليها"التعليقمعالمصريبالقطروالجنائية

الرغائبمط.بكمرسىكاملمحمدوالدكتوربكالسيدالفتاح

113التصانيفجمامع،8



889-

989-

099-

199-

299-

399-

499-

599-

699-

799-

.36ص1341-2291

2918سنةت3التضالمةالمر)قبهّلجنةومذكراتمنشورات"مجموعة

المط.،،الاهليةبالمحامالقاضيبكعرفةأحمدمحمدجمعها2191الى

.384ص2291الشرقية

عبدللدكتورالاثباتونظريةالادلةفيالاقرامات"أو"المداينات

وطبع481ص2391هنديةمط.الثانيالجزء.ذهنيالسلام

.2391سنةالاولالجزء

الدكتورللاستاذمصر"فيالقفانيوالنظاموالتجاريةالمدقي"المرافعات

.0001ص2191مصرالثانيةالطعةهيفأبوالحميدعبد

.56ص1341بغداد.الحسينىالرازقعبدللسيد"المدنية"المعلومات

مد-برالرافعيبكلأمين"المصريةالمسألةبشأنالانجلىش"مفاوضات

.الاخبارجريدة

بانلدعواهمتبريرًابالجها!المصريةالامةرمىفيالانجليز"مفتريات

أبىأحمدبقلم."والحريةبالاستقلالجد-برةغيرالشعوبمعلمةمصر

.47ص.2191الاعتمادمط.منسىالخضر

والافرنسيةا!لاسلاميةوالحقوقالرومانيةالحقوقبين"مقابلة

معهدفيالرومانيةالحقوقمدرّسالخوريفائزللاستاذوالالجليزية"

.376ص2491دمشقالحديثةالمطبدمشقالحقوق

فيتبحثبكالخالديروحىوضع"الشرقيةالمسألةفي"المقدمهّ

عشرالثامنالقرنمنالثانيالربعالىنشأتهامنذالشرقيةالمسألة

.78ص

الملكيةالحقوقبمدرسةاستاذ.صفوتأحمدتأليفا(غانون""مقدمة

.041ص4291القاهرةمطالثانيةالطعة.سابقًاالاهليةبالمحاموقاضى

مضابطأوالصهيونيةالمقررات،(الشعوبعاتاليهودية"المؤامرة
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899-

999-

-0001

-1001

-2001

الخوريالافرنسيةعننقلها.اصرالياطلحكماءالسريةالجلسات

.244صبيروت.يمينأنطون

واستاذالسابقوزهـالماليةالخوريفارسلمؤلفهالعية"عدمفي"موجز

الحقوقمعهدفيالجزائيوالصكالحقوقيةوالاصولالماليالعلم

.ء54ص2491بدمشقالحكومةمط.بدمشقالعربى

الواحدعبدعلىلمحمدواممعثو!عية"الاهليةالمرافعاتفيالعلية"المواهب

.335ص2291مطرمط.وقضاياأشغالكاتب

سنةبمصرالرغائببمططبع.ان!صلتره"فيالقض!ب"النظاء

.صفوتأفنديأحمدالقاضيتأليف.أ-2391341

التيالدروسمجموعهيأممس!إئية،(إالمحاكمة"ححولفيعامهَ"نطريات

الجزائيةالدروسمدرّسالكيلافيعالمطأفنديرشيدالاستاذالقاها

عبدالدّهوتصحيحهابجمعهاعنى.العراقيةالحقوقبمدرسة

.044صا-3412291بغدادالسلامدارمط.الشداف

كنسيقانوفيتاريخيممثضراخ(،أوالاكليروسعاىجزيةمن"حا!

واللاهوتالفلسفةفيملفان.عوادمنصورالخوريبقلممدني

.2291بيروت
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-3001

-4001

-5001

-6001

-7001

-8001

-9001

-0101

التالم!علقسم1

الصحةوعلمالطبكعب

تأليف"المنزليةوالاسعافاتالصحةحفظفيالطيةالوسائط"أبسط

.عبدهلبيبعثمانالدكتور

.016صالوكيلالواحدعبدللدكتور"الصحية)الاحصاليات

العز-نرعبدالدكتوروضعه"الطيةوالاسعافاتالصحية"الارشادات

.2191الاعتمادمط.المصريةالحكمةمجلةءمنشىبكنظمى

طبيبأببينمحاوراتشخاشيريالدكتورتأليف"المراهفة"أسرار

...البلوغدورنثسؤونفيلمحثوابنه

مط.رشديمحمدللدكتور"والباطنيةوالجراحيةالطية"الاسعافات

.192ص2391هندية

الامراضأستاذخاطرمرشدالدكتوروضعه"النسل"اصلاح

البطريركيةمط.بدمشقالعربيالطىالمعهدفيالجراحية

.154صإمشقالارثذكسية

.234صبكالحميدعبدمحمدللدمحعور"الجراحين"أغلاط

بك.نطمىالعزفىعبدللدكتورالانتشار"الكثيرةالاطفال"أمراض

.رسومفيه335صالنهضةمطثانيةطبعه

116



-1101

-1201

-1301

-1401

-1501

-1601

-1701

-1801

-9101

-0201

عيسىللاستاذمحاضرة"والحديثةالقديمةالامعندالطب"تاريخ

عندالطبتاريخويليه.55ص،دمشقاللبنانيمعلوفاسكندر

.رسوموفيه67ص2591دمشقطبع-عهدناإلىالعرب

هنديةمط.رشديمحمدللدكتور"والمرضالصحةفيالعام)التدبير

.212ص2291

للدكتوروالحيوانالنباتفيالتناسلطرقعنرسالة"التناسل"

77.صفخري

للدكتوررصالةالنوشةأوالناكسةالحمىأو"المصريةالراجعة)الحمى

الاعتمادمط.المشهورالاثريباشاكالأحمدبنكمالبكحسن

2391.

الوزارةقررت.المذكور؟لحسنللدكتور)كتاب(""الحميات

.رسوموفيه223ص2591مصر.الطيةالمدرسةفيتدريسه

خاصةوهيبكنظمىالعزيزلعبدصغيرةرسالة(طبيب"خواطر

الاطفالط.عندالمعويةالمعديةبالنزلات

جرّاحىرليسبكالحميدعبدمحمدالدكتوروضعه"السرطان"

مترينجيبالأديبمجانًاونشرهبطعهوعنىالملكمستشفى

.72ص2591بمصرالمعارفومطعةمكتبةصاحب

بكالحميدعبدمحمدللدكتور"الانسانلجسمالخيالية"الصور

وكيفيةأجسامهمتركيبللصبيانتوضحصفحة2ه2علىيحتوي

.2491مصر.وظائفهاالاعضاءتأدية

عامربكالحميدوعبدسميثسدنيالدمحعورتأليف(الشرعى"الطب

636ص2491المقتظفمط.الاهليةللمحامالشرعىالطيب

.رسوموفيه

791ص2291مصر.كمالبكحسنللدمحعور"القديمالمصري"الطب
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.بالرسوممز-فى

مط.زكريأنطونتعريبأعراعنة"اعنهد:التحنيصالصب"اا-210

.703ص1691السعادة

الباطنيةوالامراضالطجيةوالارشاداتالوقتيةللاسعافاتأصعاشله*!إاصبيب1ا-220

العيونأمراضموضوعوبهكاملحسنالدمحعورتأليفوالعقليةوالجلدية

351.ص1341الشبابمط.حلميأحمدللدمحعور

النساءوأمراضلولادة1علميأستاذمحفوظنجيبللدكتور3،1ادولأد"فرا-230

القصربمستشفىالنساءوأمراضالولادةوجراحيةالمصمالطببمدرسة

منقحًاطبعهفأعادنسخهونفدت8091سنةالكتابهذاألف.العينى

متقنًا.طبعًاوطبعهجديدةفصولاًاليهوأضاف

حناالدكتورنشرهاونبذمقالاتصحيهّ"وفوائدكلبية"كلمااتا-240

.49صبعمانالأردننثرقجريدةفيالقسوس

المندراويأفنديلنجيبأسعام"االثححةنئله!رسنث"!اشةتعمعغ!أكيفا-250

.893ص2291مصر.المحامى

جرجسعزيزللدكتور(!الأنسانجمنمموكطازفوإححف"بر،دىءا-260

مطكثيرةرسوموفيه.الملكيةالطببمدرسةالتشرجعلممدرّس

؟الهلال

.2691الازهريةالمططبعهأعادتأسقرطبى،،اصدَى"!أ"،محختثحر270-1

الطبكتابمؤلفزكيأفنديحافظللدكنوراء!ا-ينة؟ا!الم!أصجة2801-

.657ص2391العصريةالمط.الكومشبينصحةومفتمشالقضاني

صوأيا.جورجللدكتورأ!،فرنجية،!الأ؟!راىَء!لا*تقاءالطيةالمضاعخ!إا-920

.205ص2291الاولالجزءبالارجنتينايرسبونس

أمينللدكنور؟الصحمصاده(،؟اءمممحهّاش!حماا!ا!أ*صفي!اللأفادة"منتهىأ-030

.331ص2191بيروت.ناصيفكنعان

118



ثانية.طبعة.نظميبكالعزيزعبدللدكتورالصبيب"ا"واجبات3101-

العيونطبيبرياضمحمودللدكتوروعلاجئهها"العيت"وقايةا-320

.136ص2291الرحمانيةالمطالعينيقصربمستشفى
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3301-

-3401

-3501

3601-

3701-

3801-

-9301

العاشنرلقسم1

قي

الم!موعةوالفنونوالزراعيةالرياضيةالعلوم

مدرسعوضالرازقعبدتأليف"الخطابةلمجاراةالكتابة"اختزال

.174ص2191الناصريةبمدرسة

.76صالادبيةالعلوممط.يوسفافنديلحسنى"الكيمائية"الاسرار

أملاكمديرالشهابيمصطفىللدكمور"المثمرةوالانجم"الاشجار

.045صدمشق.بدمشقالدولة

اميلالسيدينتعريببافيشارلللسيدحلب"دولةفيزراعية"افادات

.926ص2391حلب.المارونيةالمط.مرادوليونبطن

ابىللدكتوراقتصاديةعلميةخطة.مصرفي"النحلتربية"انهاض

الغفورعبدمحمدبنشرهاعنى.النحلفيبكشوقىقصيدةمعشادي

المصريةالزراعةبوزارةالحشراتبقسمالزراعةفيدبلوم

.63ص1344-2691

بالرسوممزين.صروفيعقوبالدكتورللعلامة"الفلكعلم"بسائط

والحديثينالقدماءالهيئةعلموأبطالوالكواكبللنجومالعديدة

.163ص2391

الطرانمهندسالكردانيالسلامعبداحمدللدكتورالطران""بسانط

المصريةالكتبدارمط.المصريةبالجامعةالعلومبكليةوالاستاذ

012



.صورة.8بنحومزين002ص2691

استنبظهالذيالاستنباطتصفكراسة"الحديثةمكرمبطريق"البناء0401-

بعضهامتصلصناعيةحجارعملعلىومدارهمكرمافنديتوفيق

ببعض.

فيهيبحثنصارالعز-فىعبدللاستاذ"للاراضىالكيماوي"التحليلا-410

الزراعية.والحماصلاتوالاعدةللاراضىالكيماويالتحليلعن

.017ص2291الشبابمط.مصور

العربيةباللغاتالثلاثةالمواليدشرحتشملارمانيوس"ابن"تذكرةا-420

الصيدليةصاحبارمانيوسافنديلعازروالانجليزيةوالفرنساوية

.032ص2291المصريةالمط.الخيرية

الاَلاتوصفوفيهشحاتهافنديرباضوضعهوالحفر""التصوير4301-

.226صالشمسيالتصويرفيتستعملالتىوالادوات

جامعةفيالعاليةالرياضياتأستاذجرداقحنالمنصور"الحديث"الجبرا-440

.بيروتالاميركيةالمط.الاميركيةبيروت

ناظرغنامالغنيعبدتأليف"البساتينفلاحةفيالازهار"حدائق4501-

ص2391-1342مصرالبساتينفلاحةفنؤاستاذالزراعةمدرسة

رسباً..16وفيه036

الحكرموضوعفيمؤلفهأسهبباشاشفيقلمحمد"وتقديره"الحكرا-460

.2691مصربهالعمليجبوما

ص2591بيروتداركجانمط.الغريبأمينبقلم"النيابية"الحياةا-470

011.

لحسينوعائلاتهاالغذائيةوقيمتهازراعتهافيلسحث"الخضراوات"4801-

.46البابلىافندي

محمدمحمدالاستاذانوضعه.مدرسى"العضويةغيرالكيميا"خلاصةا-050
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.51

.52

.53

.54

.55

.&6

.57

.58

9ء.

بمصر.الحكومةمدارن!!فيناناروكلاهماابراهيمأمينوأحمدفياض

حبيبوالاستاذكحيلابراهيمأمينللاستاذ!نت،اإحصلىالكيلهفي"خا،صة

يتناول.2جزءالاميركيةالقاهرةبجامعةالكيميامدرّساسكندر

العضوية.غيرالكيمياابحاث

والنباتاتالحيوانحياةعلىيشتملألطيعية"حددممثطفيا!تأ!ل"دروس

.2جزء2291-امصر.الجوادعبدلمحمد

السابقالزراعيةالمدارسمدءبرزكرياوصفىللسيدإ.راعإكأ"اررس"ألا

.015ص1343دمشقالترقىمط.وفلسطينسوريافي

أحدالقناوافيالوهابعبدللاستاذالمعادنقسم4(،الورحميا)ادررنر

.بالجداولوموضحبالرسوممزين.دمشقفيالطيالمعهدأساتذة

.053صدمشق

ترجمةومعهاات!صريم،(وا!جرعحتأى!كلمضاعح!أدؤأجعفرأسهّ)!هـ!سا

.و64128ص2491هيدلبرج.روسكاجوليوسبعنايةالمانية

بيروتفيالتعاونناديفيالقاهاالتىالخطبوهىفد!حيه،،)إرس!الذ

2291بيروتالادبيةالمط.الاميركيةالجامعةفيالرياضياتأستاذ

.45ص

جمع.الحدادأمينسليمللاستاذاقي!،لا31عش3؟"ا،لاغجم!أ!اممخ!-خاا؟اكي-في(س-أ-!أ

.501ص2391والماليةالتجاريةالحسابيةالمسانلشتاتفيه

الزراعةمديرالشهابىمصطفىللامير،-،أتطأ-يضشالرر!ححشاعةأ!نرلى!)ا

.ء4ص2291دمشقحكومةمط.دمشقفيوالاحراح

مهندسدبلومنسيم.ييوسفتأليفدفا!(،،)73اش!-ظأتا"زراكة

اسكندرية.الزراعيةالصناعاتفيواختصاصيبلجيكامنزر)عى

صغير.72ص2491

.شلفوناسكندرتأليف(!تةاصنوِسطف!"!بقيالموصصالعاالأ،ال!!!
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المدرّسمحمدنعمانالاستاذوضعها،قتصادفي((1الحشرات"علماا-610

البرسيموحشراتالقطنحشرةفيلمحثوهوالعلياالزراعةبمدرسة

اتقائهاوكيفيةالاشجاروسائروالارزوالعدسوالقصبوالذرة

.047صبهاالمصابةالنباتاتومعالجة

العراقياح!بنمحمدالقاسملابياسأجعب"اأهـاعةفيالم!كتسب"العلما-620

.06ص2391باريسانجليزيةَترجمةومعه

.003صعوضفيلتاوسجرجستأليفألشطز!ج،(فياغ!صا"فكاهةا-630

عمر.اسماعيلوراجعهجيصكولونوضعهالهمندسية""العملياتأ-640

هنديةمط.هندسيةعمليةوخمسينمانةعلىيحتويوهو

79.صا-2342391

وفاضلهالبحرعلمرئيستأليفوالقواعد"البحرأصولفي"الفوائد6501-

.السعديماجدبناحمدبنشهابالشيخكاملهالفنهذاؤاستاذ

.2591سنةلغايةأجزاء7الشمسىبالتصويرباريسفيطبع

صناعةفيراشدخليلافندىمحمودتأليف"الصناعية"الفوائد6601-

والاسمنتواللحامالزنكعلىوالحفروالحبروالزجاجالصابون

اسكندرية.الرشادمط.المنزليةالفوائدمنوغيرها.المسلح

معرفةفيرسالةوهىسوس"الااعدقهواستخراخالشموس"قلادة6701-

فيالفوائدلكتابتابعةوهي.الجمهورعنداستعمالهاالمشهورالسنين

المهريلسليمانالرسالةوهذه.انفًاالمذكورماجدلابنالبحرأصول

ماجد.وابن

الحاجمباركالقسبقلم"الحسابيةالمسائللحلقياسية"قواعد6801-

.59ص2491(البنانشباببيت.البسكنتاوي

عنفيهلمحثبكعزميلمحمودالاقتصاد"وأساسالعمران"قواعدا-960

.001صوالخضراواتوالقطافيالحبوبزراعة
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خريجرمزيافنديلابراهيم"الزراعىالتعاونفيالجمهور"كتاب0701-

الزراعةوزارةفيالتعاونقسموسكريتيربمنشسترالتعاونكلية

بمصر.

المقائيستحويلفي.لبيبزكىافنديمحمدلواضعه"الذهبية"الكنوز7101-

.جداولوفيهأفرنكيةمقائيسالىالمصرية

.الفتوحأبوبكعلىتأليف"الالبانومجامع"اللبنا-720

بدارالموظفرفعتمنيرافنديلمحمد"والعامالخاص"اللاسلكى7301-

الاذاعةنظامعليهايقومالتىالمبادىءفيهبين.المصريةاتحب

.شبراالمعارفرقيمط.اللاسلكيينوالاستقبال

لعام1الامنلرجلالسريالبوليسوظيفةفنفي"السرية"المباحثا-740

زيوارعلىمحمدوصاغالمجيدعبدفوادأحمدالاستاذوضعوالبوليس

1344-2691المصريةالطاعةدار.شفيقحسينالأولوالملازم

.368ص

الزركلىوحمديكاملمصطفىلواضعيه"الموسيقىعلم"مبادىء7501-

الحديثة.المطالموسيقيةعلامالهامعالأناشيدمنصالحًاطرفًاحوى

.36صدمشق

الانطونيانيالأشقربولسللأب"وشرقيةغربيةموسيقية"مبادىء7601-

.72ص2591بيروت

النحلنربيةفِىلمحث.العاقلخريستوفورللخوري"العسل"مجانيا-770

.401ص

لصادقوالصناعيةالتجاريةأهميتهاوالوبرية"والليفيةالضعرية"المحاصل7801-

.032صالمساحةعمومبديوانالموظفابراهيمأفندي

وفروعهاللمصالححالحسابيةوالقواعدالجداولفيالحسابى""المحيط9701-

.263ص2391مصر.سيدالحليملعبد.الزراعية
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أفندينقولاتأليفالرابعةالسنةمقرروهو"النظريةالكيميا"مختصرأ-080

.35ص0291الاهليةالمطباسيور

حسنتأليفقضائيةشحؤونوبعضالدفاتر"مسكفيالتاجر"مرشد8101-

السعادةمط.الاولالجزءطاهرومحمودالمدنيمحمد

62.ص2391134-أ

مسكأستاذبكخاطرمحمودتأليفوالتاجر"للزارعالدفاتر"مسكأ-820

بوزارةالتعاونقسمومديربالجيزةالعلياالزراعيةالمدرسةفيالدفاتر

.158و913ص2جزءالهولأبومط.الزراعة

فيالتعدفىصناعةعنتقريرًاالماليةوزارةنشرت"والتعدين"المعادنا-830

الفوائد.منكثيرًاضمنتهمصر

مبادىء.قناوينجيبالحميدعبدتأليف"المغناطيسيالتنويم"معلما-840

.211ص134اا-239الأولالجزء.أولية

علىتحتويالزينفرجأفنديأحمد"لواضعهاالزراعيةالجيب"مفكرة8501-

المزارعين.تفيدمعلومات

الدفاترومسكالرياضةمدرسلرومةابراهيمعلىتأليف"المقائيس"ا-586

الهولأبومط.للمعلمينالاوليةالعزيزعبدبمدرسة

62.ص0134-2291

أساتذةمنالمقدسيالخوريوأنيسدايالفردتأليف"الطيعة"ممالك8701-

بالمملكةخاصوهوالاولالجزءطبع.ببيروتالاميركيةالجامعة

.002ص2391بيروت.الحيوانية

لمحمدالمستقبلفينموها.حاضرها.ماضيها"الشرقية"الموسيقىا-880

.52ص2491الاسكندرية.حجاجكاملأفندي

اسكندربقلم2291سنةفيحالتهاعنتقرير"المصرية"الموسيقىا-980

.48ص2291رعمسيسمطمنصورنعمةنشرهءشلفونأفندي
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.04ص2191السعادةمط.حسنمحمدتأليف.الاولى

بغدادالسلامدارمط.السعديأفنديهاضحملمولفه"إلمندورة"1901-

.015ص1343

وىصعهالفائدةكبيرجمالحىحدغيرصىتابأصجميلة"اصفنونالىأصومصيدة!ااأ-290
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.291ص

مؤلقهعنالعزيزعبدعمرتعريبالصحراء"فيحم!اء2امممثحي!"الم

.292ص2691مودهولاديت

.08صالمذكورعمرتعريبصبر،هـومح!و1"ابن

شارلالاببقلم.فصولثلاثةذاتنثريةتاريخيةمأساة(،وائ!"ابن

.45ص2591بيروتثانيهْطبعةتمثيليةرواية.اليسوعيابيلا

جريس.اسكندريوسفلَأليف،،أخرىفححص9جيويرص"ابونا

.2691مصر

نشرتعلىمحمدتعريب.جارفسشارلسالمسترتأليف"ازصرلا-ا،(

.2جزء2691-1345التقدممط.الاهرامجريدةفيتباعًا

الهلالادارةموسىسلامةبقلمالتاريخمة،،اخبقصصتاشحهمأ1

.916ص2591

.أالاميريةالنسخةعلىومصححةالاصليةبالصوروا!يلة،؟(جلة"الف

)1(
علىتصخيحهاكونولاأضليةالصرركونأضمنلالكنيالكتابعنوانفيكضبكذا

الأميرية.النسخة
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.4جزء9133الفتوحمط

2691سنةبيروتفيصادرمكتبةبنشرهااعتنت"وليلة-ليلة"الف1011-

اعتمدبلعنهنقلالذيالمصدرالكتابناشريدكرالمأجزاءباربعة

المطعةبنسخةالاقتداءأرادالذيالمصححينأحدعلىتنقيحهفي

.أجزاء(بخمسة6091سنةالمطوعةبيروتفيالكاثليكية

تعريب.زيفاكوميشيلالفرنساويالروائيتأليففوستا""الاميرقا-201

.842ص2جزء.بردوليانلروايةتابعةوتحسبعبدهطانيوس

اسعدتعريبكورلىداريالانكليزيةالكاتبةتأليف""الانتقامءالعذب3011-

داغر.خليلافندي

عبدهطانيوسترجمهازيفاكوميشيلتأليف)رواية(،("باردوليان4011-

صفحة.28نحومنهاكلأجزاءثلاثةفيوهي

تعريب.تولمستويالروسيللفيلسوفقصصعشر"الخيال"بداخ5011-

الشبابمط.الثالثةالطعة.الخانجيامينالعزنرعبد

.148ص1345-2691

خبازحناوضعاسفاري"زوايافيأخباريخباياأوالقديم"البرص!6011-

.111ص2391حمصمط.حمصكليةرئيس

لطفيمحمودترجمةشكسبيروضعمندرامةصور"امير"بريكلس7011-

.74صثابت

الهند!بطاغوراناترابنورلأليفاجتماعيةقصةأ"والعا"البيت8011-

.125ص2591الهلالمط.عبدهطانيوستعرلمجا

.مصور.محمدالصاوياحمدتعريبفرنسلأناطول"تاييس"ا-901

العقاداحمدتعريبشكسبيروليامالانجليزيللروائي"البندقية"تاجر0111-

البكالورياطلبةعلىالمقررةوهيالاهليةالاستئنافبمحكمةمترجم

.012صمصر)2691(العامهذافي
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جامعا

مط.منقحةالثالثةالطعة.السباعىمحمدرمريب"البندقية"تاجر

.601صرعمسيس

الدمياطى.الدينعزابراهيمبقلملامرتينعنمعربة"جرازيلا"

عنترجمه"المشهوروستويفسكىفيدورتأليف"والعقاب"الجريمة

المعاهدمطالمصريةالجأمعةمكتبةأمينرضامحمدالانجليزية

991.و491صجزء1345-22912

ؤاحمدشمساددّهرزقبقلمالانجليزيةعنصعربةالكنز""جزحمبرة

.402ص2191الهلالمط.صادق

صادرمكتبةمط.شبكةأبوالياستعريبلامرتينتأليف"جوسلين"

.176ص2691بيروت

خريجعباسعلىأحمدترجمةومخاطرته"كروزيروبنسن"حياة

مط.بمصرالعلومداربمدرسةالتربيةومدرّسأوكسفردجامعة

.034صا-3342391النهضة

الاميركىالقصصىوضعنجدبلادفيحوادثهاوقعتقصة"خالد"

أدباءمنالكرمىشاكرأفنديأحمدلرجمة.كروفوردماريون

.246صدمشق

جميلبنشرهاعنى.أصولثلاثةفيتمثيليةأدبيةمأساة"الخالن"

بحيفا.الوطنيةوالمكتبةالزهرةمجلةصاحبالبحريأفندي

السلفية.المط.معربة"كيخوتي"دون

حسقأحمدترجمةلامرتينتأليف.العشرين-تضحالف"روفاليل"

.492ص2691الاعتمادمط.الزيات

عربها.الاشتراكىالزعيمنوردومكسالفهارواية"القومية"روح

جبر.عادلالسيد

الصاويأحمدالاستاذترجمهافرانسأناطولتأليفالحمراء""الزنبقة
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العصرية.المط.محمد

.69ص2291الابتهاجمط.الدّهنصرعز-نرتعريبالحمراء(""ائزنبقة

المشهورةالفتوحاتصاحبالعادلالملكراريأخ"بيبرسالحأاهر"سيرة

علىيحتوممدأوهووالشاممصرملك(بيبرسالطاهرمحمود)السلطان

.2391ا341َثانيةطبعةمجلداتبخمسةجزءخمسين

صبرممط.عثمانالاستاذوضعمنتمشليةروايةأور+وبا"في"شباننا

طلبفيأوروبايومونالذ-فىالمصريينالشبانأخلاقفيهايصف

مصر.العلم

بكليةالدسنسراجالقادرعبدمحمدلأليف)ررإمية"أتحلوبوا"الشهداء

.272ص2491الترقيمطالثافيوالجزءالاولالجزء.الملكيةالحقوق

المط.تيموربكمحمودللأديبأضى""قحص!جمعة"الشيخ

"102ص،أ25!ه-1343السلفية

وتطورنشوءعنبمقدمةمصدرأخرى(،"قم!ىاممعجمصسيد"أ،ئشيخ

.246ص1344-2691السلفيةالمط.القصصيةالبلاغة

مط.البلاغجريدةمديرحمزةالفادرعبدبقلمأ،ررأهـ(!أ/أحنحايا

.028صأ-3412391الشعب
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السيداتمجلةمحررحدادنقولاوضعهاروايةالجديد""العالم

.224صالمتحدةالولاياتفيتدورحوادثها.والرجال

الوطنيينأعمالعنتبحثقصةهيهولمز"وشارلودالحميد"عبد

من)تطلب007صبهمللايقاعالحميدعبددساشوعنالاتراك
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المط.شاديأبوزكيلأحمداجتماعيةمصريةقصةبك""عبده

.801ص2691السلفية
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.السنجريالقادرعبد

ص2291الشبابمط.المدركيوسفمحمدبقلم"والفاقة"العفة
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.157ص2691بيروتالكاثوليكيةالمط

السم!فيةالمطتيموربكمحمودديبللاً"أخرىوقميصمتولي"عم

.231صا-2591343

مكتبة.داغرأفنديأسعدترجمهبوردوهنريتأليف،(وجميلة"عمر

؟العرب

بالفرنساويةغانمشكريتأليففصولخمسةذاتتمثيليةرواية"عنتر"

.66ص2691بيروتقوزمامط.شبكةأبوالياسترجمة

2691الصباحجريدةمط.القاصيأحمدتأليف"لبنان"غادة

.ء17ص

النمساامبراطورجوزففرنسواالامبراطوروهوالامبراطور""فاتنة
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.حداد
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رابعةطعةالمقتطفصاحبصروفيعقوبللدكتورمصر""فتاة

.175ص2291

البستاني:بولسللخوريفصولأربعةفيتمثيليةروايةالناصرة""فتاة

.72ص2591الكاثيليكيةالمطبيروت

يدورمصريةاجتماعيةتاريخيةرواية"التركعندالعرب"فرعونة

محررحدادأفندينقولاوضع.العثمانيةالسلطنةحولموضوعها

.123ص2291كوىمط:والرجالالسيداتمجلة

تاريخيةأموراًحوتتاريخيةأخلاقيةأدبيةروايةا!مرب،!ذمة"في

أفندينجيبتأليفم611سنةالمنذربنالنعمانزمنفيحدثت

.2291حيفا،نصار

المخفلوطيمصطفىالمرحومكانكوبهفرنسواروايةالتا!"ممطسبيل"في

دموسحليمالاستاذترجمتهافأعادقصصىعربىقالبفيوضعها

.29ص2591بيروت.الاصلفيكانكما()مأساةدراماوجعلها

.البحريجميلبقلمفصولخمسةذاتمأساة"الشرفسبيل"في

.76ص2691حيفا

مرط:السباعيمحمدترجمهادكنرننارلتأليف"المدينتين"قصة

.361و004ص2جزء2491التقدم

مغزىذاتقصصجملةيحويصادقأقنديلحسن"الصص"

.043صأدبى

الاستاذبقلمالفرنسيينالكتّابأشهرمنلجماعة"تمثيلية)إقصص

.263ص2491التجاريةالمط.حسينطه

اللّه.عبدأفنديتوفيقالاستاذبقلممترجمة"العصرية"القصص
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156

157

158

9ءا

016

161

162

163

164

165

166

167

الياسبنشرهاعنىوالمغؤىالاسلوبمختلفةغراميةأدبيةقصةثمانون

.477ص2491العصريةالمط.الياسأنطون

.116ص2291الهلالإدار!باعتناءمعربة"نابوليون))قصص!

فرنسيسالكتابهذاجمع"المنزليةالشؤونلمعرفةالنسائية"القصص

الثاني.الجزءوهو.المنزليةالتربيةمدارسمشروعصاحبميخائيل

الفتاحعبدجمعهاالقديمةالأغريقأساطيرأوايى،ن""قصص

.915صبالرسوممحلاةالسرنجاوي

تاريخيةقصة"التيجانصاحباتمنالخاطئاتأشهرالثانية"كاترين

.95ص2191الهلاللمجلةترجص!ا

مصر.أمينالعزيؤعبدعمرتعريبسكوتولترتأليف"كنلورث"

2691.

1341السلفيةالمط.الخطبالدينمحبتحريبنار"من"قميص

1118ص

أبىمط.المندراوينجيببقلم"الملكأهـمقتلميد!سي!م!دي"ماري

.402ص1291الهول

جارفسشارلالمسترتأليفالحسناء"المصورةأوالحارس!)ملاكي

.032ص2691التقدممط.عليمحمدتعريب

اُحماالكاتبةوضعتهاتمثيليةمأساة"وعائلتهروسياقيصر"مصرع

.68صالطوبى

القرنأواخرفيمصرحالةتصفانجليزيةقصةالمفقود""المملوك

.444صالخيرأبوأفنديأحمدترجمةالمماليكأيامعشرالثامن

للخوريفصولاربعةذاترواية"شيبانبنىفيالحيرةملك"النعمان

.2491بيروتالاجتهادمط.طوبىيوحنا

نيقولاوسأفندينصيفالفهاتاريخيةتمثيليةروايةالبراكمة""نكبة
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سابقًا.دمشقدولةحامالعظمبلثحقىالىوأهداها

الجريديني.سامىنعريبشكسبيرتاليف"ه!ك،(1168-

مط.الدو-ريغالمطبباويتعريب.ملباخللسيدة،(الثامن"هنري9116-

.الهلال

145صمعربةشكسبيرتاليفلثامن،(1"هنركط117ْ

الابتهاحمط.الدّهنصرعزيزتعريبسياسيةتاريخيةاصلمراء""الوتصقة1171-

.69ص2291

الدّهرزقوضعهافصلينفيتمثيليةتاريخيةمأساةرقوب،،نن"يو-ف1172-

بحلب.المارونيةالمط.خوامأفندي



-1173

-1174

-1175

-1176

-1177

1178-

-9117

-0118

ناثرهاتاريخيذكرلمروايات

السبعةالسنينبخلالمطبوعةالغالبثبلكنها

صددهاو.نحنالتي

.176صفريدكاملمحمودبقلما(سعشاق"مسارحأوهانم"اقبال

ابراهيمتعريب؟لباشامص!ىالغازيوائضرق"الاناصنحول"بطل

.176صخليل

.176صفريدكاملمحمودبقلماصايتيهت"ا)تحت

.092صسليماددّهعبدالغنىعبدتعرلمجمااصتليفون"ا"جريمة

.48صتمثيليةاصديق"ايوسف"رواية

.45صرياشىاسكندرتعريبريسوع""السامرية

.07صفريدكاملمحمودبقلمهـالمزاح"التلاحيفيالملاح"مداعبة

وضعالقديممجلةصاحبصبحيأفنديحسنتأليفائبردى(\"قصص!

.411صالصباحجريدةمط.هيكلحسينمحمدالاستاذمقدمةلها

ء313



-1181

-1182

1183-

-1184

-1185

-1186

1187-

1188-

الاقساملعمومذيل

والتراجمالتاريخفيأ

معارفمديرالنجاراللّهعبدالسيدوضعه"حورانجبلفي-معروف"بنو

.225ص1343-2491دمشقالحديثةالمط.الدروزجبل

مجلةفيتباعًاظهرشيخولويسالاببقلموأثارها"تاريخها"بيروت

اليسوعيينالاَباءمط.وفهارسافاداتعدةاليهؤاضيفتالمشرق

.ا-2592791ببيروت

الفبطىالتاريخلجنةتأليفحلقاتجملةهو"أسقبصيةااالأمة"تاريخ

التوفيقمطمنقحةثالثةطبعة.تهذيبيةمنتخبات:الاولىالحلقة

.114ص2291أنق963

مطثالثةطبعة.مصرفيالمسيحيةتاريخخلاصة:الثانيةالحلقة

.281ص2591ألق641المقتطف

بمطحدةعلىطبعبازجرجينقولابقلمخطاب"اليابان"تقدم

.24ص2291بيروتجاورجيوسالقديس

والنباتالجصادخلالقلى.الغريبأمينوضعنثا"ون!1"الخليقة

.101صالافرادوتنوعوالحيوان

الابحواشيهابتعليقعنيبهي"الانصااالملكيللكرسيئتاريخية"دفائق

.2691حريصا.البولسىاندراوسالياس

الامويةالزهراءلمدينةدقيقًاتاريخيًاوصفًاتتضمنرسالة"الزهراء(،

السلفية.المطالخطبالدينلمحب.الاندلسية

ذكربالبصرةوطبعهاموصلىأفنديسليمانالقاهامحاضرة"النبوغ"سر

.131صوالغربالشرفنبغوافيالذينالفحولبعضتراجمفيها
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-9118

-0911

-1911

-2911

-3911

-4911

-5911

-6911

-7911

المرحومفيمرتضىالمطلبعبدللسيدالجواد"رثافيالعباد"شجى

وماشعرهومختاروالدهحياةترجمةفيهجمع.مرتضىجوادالسيد

.04ص0134صيداالعرفانمط.رثائهفيقيل

كهنةلأحدأ"ا-084862وا(سثماملبنانحوادثفيمختصرة"نبذة

الكاثوليكيةالمط.شيخولويسالأبنشرها.عيانيشاهدالارمن

.47ص279بيروت

بغدادالسلامدارمط.الهاشميطهالسيدتأليف"اليابان"نهضة

6!ه.صا-3432591

والشعروالاخلاقالأ!بقي-أ

مجموعوهو.شماسحبيبللسيدونثرًانظماً"العصرية"الآيات

.والعراقومصرالشامفيوالكتّابالشعراءلاشهرومقالاتقصاند

.256ص2591بيروتصادرمط

حوتوالقلمالسيفبينالمحاورةفيحكميةرسالة"الحكيم"جواهر

الرافعي.افنديالحميدعبدوأشهرهمطرابلسيينلشعراءقصالدعدة

.35ص2291شامطرابلسالاسلاميالايتامملجأمط

شعراءالثالثالقسمشيخولويسللاب"الاسلامبعدالنصرانية"شعراء

.265صحدةعلىوطبعالمشردتىمجلةفيتباعًاظهر.العباسيةالدولة

الاستاذبقلموالادبوالدينالفقهفيصغيرةمقالةخمسون"الكلمات"

.132ص(المتوسطةالتجارةمدرسةفي)أستاذمصطفىمحمدمحمود

توفيقمحمدالسيدالسماحةصاحبمنشئاتمنالادبفي"اللؤلؤ"

النهضةمط.شاكرعثمانشرحهفيوزادورتبهوضعهالبكري

.115صأ-3452691

مشاهيرأقلاممنصالحًاطرفًاجمعت"القلميةالرابطة"مجموعة

.225ص0291نيويوركالتجاريةالمط.الجديدالعالمفيالكتِّاب
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-8911

-9911

-12".

-1012

-1252

-3012

ممط"المغربيةبالديارالفتياتتعليماملاحفي!الرباطية!)المحاضرة

الخجويمحمدالسيدالاستاذالاقصىبالمغربرباطفيالقاهامحاضرة

.54صتونسالنهضةمط.بالمغربالمعارفمندوبالثعالبي

الفلسطنىالاديبالخوريلاسكندرشعرديوان؟الحياة"معث!اهد

ابنى:مثلتختلفوموضوعاتهصفحات4.3طمايحتوكط

الشعرقص.المحامي.الكبرىالحرب:العرسليلةوطربوشى.

.وغيره

الخطابةفي.كتاببيروتفيالأميركانبمططبج-الظماَن""نهاية

المقدسىالخوريجرجسالاستاذوضعوالبيانوالشعروالكتيابة

.269الصافيالموردمجلةصاحب

ديئ!يةكب-3

كبارمنأربعينعنتيميةابنالاسلامشيخروايهحد!ثا""أربعرن

تخريجالاسلامشيخعلىالذهبىالحافظبقراءةونساءرجالأمشيخته

الدفىمحبفهارسهاواستخرجصححها.الوافيالد-فىأمينالحافظ

.05صالسحلفيةالمطالزهراءمجلةمنمحىءالخطيب

الخليججريدةفيأدرجتمقالةوانزواج؟العذوبةببنددروس)الا

باسكندرونةالخليجمط..الارندكسللروموهيبالاسكندرونة

.56ص239

الاحاديث"منشىءفيهيصحلمفيماوالكتابالحفظعن"المغنى

المط)623ه(الاقصىالمسجدإمامالموصلىبدربنعمرحفصلابي

.52صالسحلفية
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-4012

ء012-

-6012

-7012

بال!يونقالقاضىالمحمم!نجمدللشيخ"الاخلاصبكلمةالناس"نجاة

.بغدادالفلاحمط.صاعمحمدالسيدبنشرهعنىالعراقية

دارمطالنجفىالهد!لكماتبالبابيةحقيقةبيانفي"الهد!"نمائح

.56ص،2291بغدادالسلام

شبهودف!عأسئلةجوابفي.النجفيالهدىلكاتب"الهدى"نور

عليهءاللّّهفتعب!االشبهةنلكفأزالعاملجبلأدباءلأحدوقعت

.02ص،بالنجفالعلويةالمط

مسّوعة4-فنون

المفت!قحمان!أقدى!ود"المصرىالقطرفيالجوية"الظواهر

المط.المصرىٍالفطرميتيورلوجيةفيلمحثوهوالطيعياتبمصلحة

.05ص،2691الرحمانية

913



المؤلفينبامماءأبجديفهرلست

58باشا!وكتآل

76العمريطاهرمحمدالمصيبآل

523أبادهـحكيم

58الاسودابراهيم

1174خليلأبراهيم

518اللهخيرأبراهيم

683الدباغابراهيم

921باشارأفتأبراهيم)اللواء(

514-؟701رمزىِأبراهيم

528الساممطابراهيم

422فرحشحادهابراهيم

538المازفيالقهـادرعبدابراهيم

1112الدمياطيالدينعزابراهيم

96!الهاشمي()بكابراهيم

231الدليليمصطفىابراهيم

القضاعيمحمداللهعبدابوءالابارابن

حامدابوالدينعزءالحديدابيابن

63اياسابن

014

067(الملكعبدالقاسم)ابوبدرونابن

(العباسابوالدين)تقيتيميةابن

-758197

الرحمنعبدالفرجابو"الجوزيابن

ساطع*الحمريساطعخلدونابن

الححري

625الخياطابن

جعفر(ابناللّهعبدمحمد)ابودرستويهابن

423

442(الحسنبنمحمدبكر)ابودريدأبن

الفتحابوالدينتقيءالعيددقيقابن

الدينزعنالفرجابو*البغدأديرجبابن

سصاب*صرابيونابن

بنالدَههبه.السعادات)ابوالشجريبن1

452علي(

بنمحمداللهعبدابو،الفيروافيشرمسابن

مرف

ابنعلي(القاسم)ابولمصري1الصيرفيابن

02المنجب

عبدابنالحسنعلىابو"القيروافيرصيقابن

171(الرحنعبدالقاسم)أبوالحكم



احمدالدينجمالعنبسةابن

223العمريالدّهفضلابن

الدين()موفقالجماعيلىالمفدسيقدأمةابن

788-837

قتيبةبناللهعبدمحمدابو"قتيبةأبن

753محعيرابن

احمدبنشهاب"ماجدابن

47محمد"بن"احمدمسكويهابن

أدلّهعبدالعباسأبو*المعتزابن

محمد"الدين"جمالالمصريمنظورأبن

928

343علي"الحسن"ابوألاندلسيهذيلابن

البجرميالدّهعبدبنأبرأهيماسحقابو

43الكاتب

784أطفيشيوسفآلابراهيماسحقابو

موسى"بن"أبراهيمالشاطبياسحقأبو

845

377القيروافيالحصرياسحقابو

247الدريمحمدبنالدَهعبدالبقاابو

204المرزبانابنبكرابو

292الصولمطيحبىبنمحمدبكرابو

715تمامابو

ءهأالخورأزميموسىبنمحمدجعفرابو

775القزوينيالحسنبنمحمودحاتمابو

عيسىبنسلمانبنيوسفالحجاجابو

668الشنتمريبالامامالمعروف

138الجزنائيعلىحسنأبو

عثمانبنمحمدبنالرحيمعبدالحسنابو

732المعتزلمطالخياط

787-862الاصبهافطالموسويالحسنابو

841مفتاحبناللهعبدالحسنابو

718الفيروافيالحصريحسنابو

3012الموصليبدربنعموحفصأبو

البيروفي1الخوأرزىالريحانابو

617القرشيزيدابو

946الضبيمحمدبنالمفضرأالعباسابو

9،9الزنجائيالدّهعبدأبو

004المعتزبناللهعدالعباسابو

المتمينيالقزازجعفربنمحمداللهعبدأبو

424النحوي

071المرزبالطعمرأنبنمحمداللهعبدابو

بابنالمعروفالقضاعيمحمداللهعبدابو

273الابار

303القيروافيشرفبنمحمداللهعبدابو

الجهشياريعبدوسبنمحمداللهعبدابو

026

832النيسابوريالحاماللهعبدابو

007الاسناندافيهرونبنسعيدعثمانابو

037الصريالعلاءابو

331التنوخيعليابو

القيروألىرسيقبنالحسنعليابو

41868-ه

603القالمطعليانجو

426الاعرابيالعميثلابو

العيونابومحمودءالعيونابو

الشهيرالرحمنعبدالدينزينالفرجابو



أبو

ابو

ابو

ابو

ابو

104الحنيالبغدادير-شبابن

الجوزيبنالرحمنعدالفرج

85.-24.-148

129الاصرافيالجرفادقانطالفضائل

492الزمخشرياللهجارالقاسم

6201العراقياحمدمحمدالقاسم

008الرازيالرحمنعبدمحمد

الدينوريقتيبهَابنالدّهعبدمحمد

244-593

بنعلىبنسعدبناللّهعبدمخمد

المكياليمنيألدينعفيفبنسليمان

218

983الاصفهانيمسلمابو

082-169الفارابينصرابو

984الميدانيالدمشقىاليسا!ابو

667السكتبنيعقوبيوسفابو

721-812الغطاكاشفآلاحمد

741الطحاويجعفرابناحمد

"86حنبلبناح!

669يوسفبناحمد

4-421399-اهمنسىالخضرابواحمد

1165الخيرأبواحرر

063النجاةابواحرر

488الاسكندرياحمد

497الروممطالاقحصارياحمد

705اميناحرر

079"بك"اميناحمد

0501ابراهيماسِناحمد

808الدينامينحمد

901بيليحمد

322-323-848تيمورباثاحمد

29حافظحمد

01747-هعوضحافظحملى

0112الزياتحسنحمد

612القرفيحسينحمد

2201حلسحمد

361-638راممطحمد

782العامليرضاحمد

214-217رفدثحمد

449"بك"رمزيحمد

22352-.باشيازكيحمد

6-ا253-أثاديمماابوزكيح!

66-674-996-307-657-أ

ا-717-3701136

387-388صفوتزكيحمد

328سالمحمد

093الخالديساعحمد

1117الكرميشاكرحمد

275حمدشكري

068-296شوقيحمد

1114ضادقحمد

ا-1122ا90محمدالصاويحمد

699-".01صفوتحرر

311-472ضيفحمد

9301الكردافيالسلامعبدحمد

003ا!ديناخيرعدهحمد



942-556-831عبيدا!صد

183المصريالحسنيعرابياحمد

149الجرجاوصطعلياحمد

1116عباسعلىاحمد

0111العقادأحمد

576العمروسي"بك"احمد

عيسىاحمد

186رشدفارساحمد

259بكفتحهاحمد

319زغلولفتخياحمد

8501الزمنفرجاحمد

524-527العمروسيفهمياحمد

839-7401المجيدعبدفؤادأحمد

995-733-الساعاتيفوزياحمد

738-748-855-818

1143القاصياحمد

562السيدبكلصلقياحمد

719"بك"قمخهاحمد

176حسنينمحمداحمد

494سليمانمحمداحمد

328-894المراغيمصطفىاحمد

333الهاشمياحمد

404يوسفاحمد

658-663التغلبيالاخطل

ا-54697-47البغداديالتقياديب

631الشرلّوفيالخوريأد!ما

144فرحاتاديب

35-892ارملةاسحق"القس"

188البشعلافياسطفان"الخوري"

283-.31-043-النشاشيبياسعاف

431-944

321-713-3،11داغرخليلاسعد

ا-841141دأغراسعد

47-07منصوراسعد"القس"

864حمويجبرائيلاسكندر

541-9911البيتجالمطالخورياسكندر

802-1178رياثهماأسكندر

023زلزلاسكندر

1-0609801شلفوناسكندر

923صيفياسكندر

373قزمماناسكندر

1164الطوبىألص!ا"الآنسة"

736الصاروديممااس!اعيل

9201باشاحسنينام!اىل

37بهـكرأفتاس!اجمل

301مرهنكأسصاعيل

13الحميدعبدعيلالعصا

6401عمراس!اىل

247-929-039-329مطهرا!اعيل

398رحماف!ماافراماغناطيوس"البطريرك"

882الشهابيالحائكاغناطيوس

517أالآباقط"الديرافيحسنينافرام

639شقيرالبر

138بيلالفرد

8701دايالفرد

413هنديةالفرد



1186البولسىاندرارسالياس"الاب"

65-891الايوبيالياس

أ-1142-ا196-15شبكةابوالياس

1185

412-416الياسرانطونألياس

091باسيلالياس

098جميلالياس"الخوري"

888"الخوري(،الزيناتيألياس

54الغضبانالياس

965فرحاتالياس

012قمرألياس

47أملررز

124بفطرأمير

اسماعيلبنمحمد*الصنعافياليمنيالامير

3601بطنأميل

12زيدانأميل

5101كحيلابراهيمأمين

148-418الخانجيمحمدأمين

299الرافعيأمين

23737-هالريحافيأمين

485رزقأمين

266الطويلغالبأمين

159118-4701-هالعريباًمين

0301ناصيفكنعانأمين

10351-317-هقنديلمردىامين

709"بك"واصضأمين

6.!يوسفأمين

المحاممطرزقانبي

642صقالجميلأنطون

201-11-221-468-ازكريأنطون

1133

603-372-صالحانىأنطون"الاب"

715-874

238-951-يمينأنطون"الخوري"

799

378-بشيرأنطونيوس"الارشيمندري!((

48498-045-ا

أ-41-25المقدسيالخوريانيس

656-8701

126-228-256النصولمطزكرياأنيس

592أو

687ضاهرأبوايليا

-ب-

956-179-219-الدوصبركماغالمطبباوي

279-9116

ا-50438برغستراس

884اللبنافيالاهمجيبرنردوس"ألاب"

884اللبنافيالاهمجيبطرس"الاب"

367البستافيبطرس)،الاب"

886-298"المنسنيور"حبيفةبطرس

154غالب"الخوري"بطرس

867اللبنافيالجاجيالخورمم!بطرس

883"الراهب"زهرهبطرس

3ء7البغوي

598سباطبولس"القس"



7601الانظونيانيالاشقربولس"الاب"

1147البستافيبولس"الخوري"

264الماروفيعبودبولس"الخوري"

44صاهبندربهجت

الخوارزميالريحانأبوء،البيروفي

825"الحسينبنأحمدبكر"ابوالبيهقي

065الملاطتامر

666-966زكريا""أبوالتبريزي

العيددقيقبابنالشهيرالفتحأبوالدينتقي

78-722

847المقريزيعليبنأحمدالدينتقي

806المغنيةتوحيدة

آه6حبيبتوفيق

949جيجكلىتوفيق

526المرعشلىحامدتوفيق

0354-هالرافعيتوفيق

795زيبقتوفيق

453ضعونتوفيق

1155اللهعبدتوفيق

0401مكرمتوفيق

137ظبيانتيسير

649المعلوفدل!وتوما

025الجاحظ

123سياجيوسفجان

285-378-804-جبرانخليلجبران

904-807

التصانيفجمامع*01

958جبورجبرائيل

873الطوخيرفائيلجبرائيل

23-.012المقدسيالخوريجرجى

85زغيبجرجس"الخوري"

998سالجرجص

681-يثلحتجرجحى"الخورفسقفوس"

096

6301عوضفيلتاوسجرجس

أ-402-03زيدان"جورجي"أوجرجي

588

543زوينجرجي

364-794عل!شاهينجرجي

ا-291-516-42بازنقولاجرجي

ا-1849115-537

5501الصادقجعفر

285-844نقديجعفر

825القزوينيعمرجعفر

عليبنالحسبينبنعليبنأحمدالدينجمال

الحسنيعنبسةبابنالمعروفمهنابن

342

535-728-846القاسميالدينجمال

835محمدكاالميرزاأحمدأبوالدينجمال

814الافغافيالدينجطل

847الغزىجمال

-1118-282-51البخريجميل

1151

036-.64الزهاويصدقيجميل

669العظم)بك(جميل

أبو-يبمالجهشياري



عبدوسبنمحمدعدالله

277الجشعلانيجورح

9201صواياجورخ

047مطر.طجورح

9مسرّهجورح

988فوردجورج

04يزبكجورج

243دمشقيةجوليا)السيدة(

6406كولونجيمس

5501روسكاجوليوس

ح

644اليشكريحلزةبنالحارث

ابراهيمحافظمحمد3اابراهيمحافظ

987.داردحافظ

9201لمزكيحافظ

749كاتيابراهيمحبيب

005اسطذنحبهيب

5101اسكندرحبيب

2911شماسحبيب

77حبيقةالبرديوط(1

731الدمشقيالقدسيالدينحسام

06حسينابراهيمحسن

724الديلميالحسنأبيبنحسن

745الحليمطهربنالحمن

261-305الوهابعدحسنيحست

189-229ححينحسن

675اصسندوبياحححن

46

305الصنعافيالحسينبنمحمدبنححن

018!صبحيحسن

216-اشوقيحسن

1153صادقحسن

253-.92-431الجداويصالححسن

012الدراريمماطماحسن

347عوادحسن

789الفريقحسن

696()إلمحاميفهميحسن

585فوزيحسن

2201كاملحسن

ا-1501-.140201؟ل)بك(حسن

925درويحنمخمدحسن

8101المدفيمخمدحسن

3401يوسفحسن

318-4801البابليحسين

346الجملحسين

267حسنىحسين

425حسنينحسين

502روحىحسين

7401شفيقحسين

36لبيبحسين

619-769نامقحسنين

ب864حلامعلوف)الآنسة(

)بك،7حليم

اا44-.ه417-ادموسحليم

7501الزركليحرريمما

98راشدأبوحنا



56719-.فهمياسعدحنا

ا-706011خبازحنا

2401القصوسححا

3318-همطرميناحنا

-ننا-

7701العاقلخريستوفور()الخوري

776أحمد(بكر)ابوالخصاف

178الداودعأشوقيخلف

986قزاقياابراهيمخليل

195بيدسخليل

354سعدخليل

أ-.7346السكاكينيخليل

95طوطحخليل

677()بكمردمخليل

057مطران)بك(خليل

أحمد(بنمخمدالتهعبد)أبوالخوارزمي

466

91ا-ا56الزركليالدينخير

941الحلبياسدالدينخير

143بركاتداود

164قربانداود

239جلارزادي)الكرنت(

327الدسوقي

349المردعيبس

869ابراهيمراتب

469طبارةراشد

549شنبورثفيقرأفت

رامياحمد*رامى

1172خواماللهرزق

1114شمسالدّهرزق

52الصدقيمنقريوسال!هرزق

914صاعرشدي

954البشلاويالحسينرشيد

646الخوريسليمرشيد

1001الكيلافيعالمطرشيد

533المتعافيشافعيرضوان

938اسحقبابورفائيل

446العظم()بكرفيق

599الخالديمماروحى

172انطونروز)الآنسة(

192-363-662بطىررفائيل

35الجادرجيرؤوف

222جيدرياض

481ررفائيلرياض

4301شحاتهرياض

زغلول)باشا(959

348ابراهيمزكريا

089)بك(العرأبيزكي

14



-707-015-773-903مباركزكي

975

9.ءمحمدزكي

صدقيجميل*الزهاوي

872-961(صموئيل)زريمر

081العراقيالرحيمعبدالدينزين

28السنوسيالعابدينزين

-س-

992-356الحصريساطع

1168الجريدينيسامي

033بيوىسباعي

9101سميثسدني

406-676سِخائيلسعد

029البحيرةسعد

59الصباغسعيد

415سبيروسقراط

يعقوبيوسفأبو!،السكيث

075محمدسلامة

21-454-606-339-موسىسلامة

9901

948صافيسلمى)الآنسة(

5701الحدادأمينسليم

127حسنسليم

534-0113خوريسليم

202الخوريسليم

82سركيسسليم

صادهـء33سليم

48

344حمدانعباسسليم

936الاحدعبدسليم

ا-.5795العقادسليم

158-573-772قبعينسليم

278قبودانسليم

985النجديسحمانبنسليمان

96صافيسليمان)القس(

-55-39539-04-05غزالةسليمان

306

6701المهريسليمان

1188موصليسليمان

016سرابيونبنسهراب

165نصاراس!عيلالسمِد

623الامينالمحسنالسيد

939)بك(مصطفىسيد

09-06901ابيلاشارل)الاب(

559الحنبليشاكر

065الملاطشبلي

878خوريشحاده

6001شخاشيري)الدكتور(

3-32-767رسلان1شكيب)الامير(

الحجاجيوسفأبو*الشنتمري

الشوكافيعليمحمد*الشوكافي

054سعيدالشيخ

851المفيدالشيخ

السعديماجدبنأحمدب!شهاب



6501-6701

النوريالوهابعبدبناحمدالدينشهاب

694

666المشهانتوري

-ص-

7801ابراهيمصادق

201رستمصادق

935زكيصاع

975ا!ثحاويمما

69الهاديمماعبدلثري!صبري

555الحمويممافرحصبري

الم!اعيلب!محصد!الححنعاني

زويمر!،زويمرصموئيل

4011ا-ا18-642-20عندهطانيوس

754-755-908جوهريطنطاوي

386-546-688-169-حسينطه

259-1154

258911-االهاشميطه

1121جبرهعاذل

595-819النكدي)بك(عارف

4201ارمانيوسعازر

534حافظعباس

928التنربينيعباس

993-945-587-العقادمحمودعباس

627-643

706الاعطمىالحقىالحقعبد

أ97.سيدالحليمعبد

131المثريالحليمعد

863مبارلـجوادالثيخنجلالحينعبد

ا-.1599هيفأبوالحميدعد

588السكرياحمدالحميدعد

9101عامرالحميدعد

46العباديالحميدعبد

175كاملالحميدعبد

8401قناوينجيبالحميدعد

726الرازقعد

927-199الحسينيالرازقعد

3301عوضالرازقعد

101البرقوقيالرحمنعبد

432اليزداديمماعليبنالرحشعبد

حس!تبنمحمدبنالرحمنعد

187بدرانالرحمنعبد

001المحاميالرافعيالرحشعبد

061الحفرمياللَهعبيدالرحمنعبد

939زهديإلرحمنعد

028-679شهبندرالرحمنعبد

49عثمانمحمدالرحمنعبد

856عنبرالرحيمعد

826الرسعنياللَهرزقلنالرزاقعد

ا-35079الحسينيالرزاقعبد

عدبنالدينعزبنعحمانبنالسلامعبد



91الطرابلسيالفيتوريالسلام

989هنيفي.السلامعبد

763الثمينيابراهيبمبنالعزيزعبد

153-213-الخانجيأمينالعزيزعبد

236-5011-9113

226بدرالعزيزعبد

26الرشيدالعزيزعبد

027ضبريالعزيزعبد

647مصلاحالعزيزعبد

712الراجكوتيالميمنيالغزيزعبد

4101نصارالعزيزعبد

-ا110-.500نظميالعزيزعبد

\.جم!ا-1601

1176سليمأدلّهعبدالغنيعد

4501؟غنامالغنيعبد

477المنشاويالجنيعبد

القاهرافيالفاديعبد

934خليفةالفتاحعبد

1158السرنجاويالفتاحعبد

529-719-)بك(السيدالفتاحعبد

879

9112حنرهالقادرعبد

743لمغزبي1القادرعبد

2-69456الجرجافيالقاهرعبد

359الحلىالكريمعبد

207الكاظميالخسنعبد

4012القاضيالمحسنعبد

114وزيرالمسيحعبد

9118مرتضىالمطلبعبد

866قرياقوسالملكعبد

136الحكيمكاملالمؤمنعبد

319أباحيالدَهعبد

374الاميناللهعبد

49حسناللهعد

459صفير)باشا(اللهعبد

الضرهـ293ألامينالرحمنعبداللهعبد

582عفيفيالدَهعبد

998عنانأللّهعد

02-487مخلصاللّهعبد

521-568-439مشنوقالدّهعبد

203منصورالدَهعبد

1181النجاراللّهعبد

4001الوكيلالواحدعبد

044الشاميعبده

897-843الشعرافيالوهابعبد

5401القناواتيالوهابعبد

569سلطان"بك"عثمان

038-6!11ثاكرعثمان

1125صبريعثمان

3001عبدهلبيبعثمان

767لوبهضعجاج

183باشاعرابي

667الوردبنعروة

569-2601جرجسعزيز

729خانكيعزيز

المدأئنياللههبهبنحامدابوالدينعز

015



968-796الحديدابيبابنالشهير

1123-1171اللّهنصرعزيز

014أمينعطا

465اثناسيوسعطالدَه

463سلامهعلام

الحدادهداراللهعدبنالطاهربنعلوى

018العلؤي

8601سلامهابراهيمعلي

786الطريربّنبنعلي

931حسينالشيخبنعلي

7201الفتوحأبربكعلي

211السكريأح!علي

2ة2جميلعلي

ب458حامدعلي

563العربيحامدعلي

911حمديمماعلي

069"بك"العرابىزكيعلي

803السباعيعلي

6802-.الاعظميظريفعلي

268حسنيالعزيزعبدعلي

994"بك"عمرعلي

522-552-553فكريعلي

16خليلفهمىعلي

295النوفيفؤادعلي

389قراعةعلي

779ماهرعلى

294شرابغانممحمدعلي

971مخفوظعلي

163مظهرعلي

95البرغوتيصاععمر

أ-5901-490أمينالعزفىعبدعمر

509فاخوريعمر

644التغلبيكلثومبنعمرو

225جندىعوض

181الخوريعوض

455الصافيهنديمحمدالكريمعوض

-07ا-177معلومساسكندرعيسى

1101

79رزوقعيسى

55-302-336-ساباميخائيلعيسى

106

--غ-

885الضبعميخائيلنجريال"القس"

871هبرابطرسغريغوريوس"المطران((

حامد"ابوالاسلام"حجةالغزالمط

723-766-781

141أسعدغسين"الخوري"

.-فس-

الفارابينصرابو*الفأرابي

899الخوريفارش،

.369-499الخوريفايز

414فانيان

376الكعبيعلوانبناللهنجتح

151



313محمدفتحية"السيدة"

289الرازيالدفىفخر

5876-1301"فخري"الدمحعور

097الكرديالدَهفرج

1157ميخاليلفرنسيس

032حبيقفريد

445أباظةفكري

629الحسينيفهمى

486-895الملكعبدفهيمة

9113البستافيافرامفؤاد

119-2482-22-214صروففؤاد

579النزىفوزي

92-436-826حتيفيليب

-ق-

664الدينمحييحسنالشيخقاسم

2701القرطبي

38عطارةالياسقسمطاكى

21حمصىقسطاكي

902باثاقسطنطين("الخوري

-ان-

لنجنىالهدىاتبكا

690162كاملْالخلعي

255الضيكامل

252-.37كيلافيكامل

319مرسىكارر

-7340-97

52

426-644"فريتز"كرنكو

الدّهعبدبنمحمد"الكسائى

ثابتخليلكريم

564كمساب

332مارونكميل"الاب"

-ل-

483-616الرياثىلبيب

43-1183الفبطيالتاريخلجنة

39والنشروالترجمةليفالتاًلجنة

1175الكثبنثرلجنة
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2591بيروت-أرملةاسحقللأب"النصارىنكباتفي"القصارى

.405ص

الأستاذوضع-العطامالرجالسيرمنسلسلةوهو"الكبيرة"القلوب

ادارةمنيطلب(البنانالشصبالدامورمجلةصاحبالغريباسبر
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97

81

29لم

83

84

85

86

87

.ةِير؟تفدىالحار!مجلة

الفنونمط-بكسعادةخليلالدكتورتأفيوكليوبطرة""قيصر

.383،صباولوسان

التيالحفلاتذكرفيهالخمسينى"المقتطفليوبيلالذهبى"الكتاب

عمرها-منالخمسينالسنةالمقتطفمجلةبلوغبمناسبةعقدت

.2791المقتطفمط

الأببقلم"السوريةالكرمليةبوارديمريمالراهبةحياةفي"لمعة

.2491حريصا-البولسىالصافييوسف

التاريخأستاذالكعاكعثمانبقلمالأغالط"عهدعلىالتونسي"المجتمع

العربمط-التونسىالعلمىبالمجمعوعضوالخلدونيةبالمكتبة

.44صتونس

2391دمشق-التوامعارفأفنديلمحمد"العامالتاريخ"مختصر

.158ص

المط-ساباميخانيلعيسىللأستاذ"ولبنانسورياتاريخ"مختصر

.175ص2791بيروتالسريانية

وصفوهي"الأميركيةالجامعةفيالمعلوفيةالخزانة"مخطوطات

ابتاعتهاويونانيةوسريانيةوتركيةوفارسيةعربيةمخطوطةخمسمائة

.2691بيروتالأدبيةالمط-معلوفاسكندرعيسىمنالجامعة

مديرباشاشحفيقأحمداللواءدونهاسينا(،طورديرزيارةمن"مذكرات

جزيرةشبهإلىبالسياراترحلهارحلةفيالمصريةالحدودمصلحة

والصور31صالأميركيةبالمطبعةوطبعت2691ينارفيفي

126.

ألفه.الحاضر"الوقتإلىالعثمانيالصحمن،(الدوليمصر"مركز

ونيرنبرجبرلينجامعتيخرّيجطانلةأبومحمدالدكتوروعرّبهبالألمانية
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88

98

19

29

3!ه

49

59

69

.002صأ-3422491الصباحجريدةمط-

المبافيلأفخموصفوفيهالأوروبية"ااصكالممافيسائح"مضاهدات

وصف-البلدانسكانلعاداتشعاملوبيانوالمعابدالآثاروأشهر

الثانويةالأولفؤادبمدرسةالمدرّسالعيونأبوالوهابعبدالأستاذ

!...مصر

حكيمباشيبكحلمىعليالدكتوردألفالتأدلسية"رالنة!"مصر

مط-بلندنالدوليالسجونمؤتمرفيمصروممثلالسجونمصلحة

.235ص2791مصر

الهلالإدارةنشرته-خبازحناداليفالتارفي"قيالفاححلة"المعارك

.216ص2791

المختارنثرهمنالمختارفيهوالشعراءالكتّابأقوالحياته"المنفلو!ط"

.915صالمحروسةمطالدينزكيمحمدمحمدوضعهشعرهمن

.08ص-شبلىميشيلالمحامىبقلم"اللبنانيةاطهاجرة"ا

الرابعةالسنةمقررلجشملتحر"التاسعا!رناقيال!ار!خ"موجض

العلومبدارمدرّسكلاهماخليفةوحسنعابدينمحمودتاليفالثانوية

.016صأ-3452791الحديثةالمط-

الاحتلالإلىالحجريالعصرمنذللجزائر"العامالتاريخ"موجز

بتونسالعربمكتبةنشرته-الكعاكعثمانتأليف-الفرنسى

صغير.485ص1344

الشماعهنريتأليفالثانويةالرابعةالسنةمقرراولريخط""الموجر

أستاذفهمىويوسفمصرببولاقالوصنىالاتحادمدارسوكيل

الثانويةالثالثةالسنةومقرر2791الشريفبالأزهروالاَدابالتاريخ

2891.

ترجمة-سابقاًانكلترهمعارفوزيرفيشرهربرتتأليف"نبويىن"
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79-

89-

99-

-501

-101

مصطفىومحمدالغربيةمدهـيةمجلسفيالتعليممديرنوفلمحمد

مصر....الثانويةالعباسيةبالمدرسةمدرّسزياده

لهذاالصباأيامفينححث-محمدحسنابراهيمترجمة"أديسون"نشأة

.112ص...العظيمالمخترع

كتبدارأمين-ذكريأنطونلواضعه"الفراعنةعهدفي"النيل

.126ص1345-2691المعارفمطالمصريالمتحف

البطريرك:الأول"الأنطاكيالملكيللكرسيتاريخية"وثائق

الشماسأخيهابنبقلم9177-1855-مظلومالثالثمكسيموس

البولسياندراوسالياسالأبحواشيهابتعليقعني-المظلومتوما

.011ص2691حريصا

رسالةوهيمنسىالخضرابنلأ-مدوشاعراًكاتباًيكن"الدين"ولي

الاعتمادمط-يكنالدينولميماالمرحومحياةتحليلفيتاريخية

.9133291-ا

استيلاءفيوهو.المنارءمنشىرضارشيدلمحمدوالحجاز""الوهابيون

.4134المنار-الأشرافمنالحجازعلىمسعودبنالعزيزعبدالملك
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-201

-301

-401

-501

-601

-701

*جامع12

الثافيالقسم

دبدبعب

والشعرالأدبفي-أ

نسخةعن-الجوزيبنالفرجلأبى"والمغفلينالحمقى"أخبار

وفي-أرسلانشكيبالأميرنسخةمعومقابلتهاالظاهريةالخزانة

دمشقالتوفيقمط-المغربيالقادرعبدالشيخالأستاذمحاضرةمقدته

.172ص1345

الجاهلى.الأدبفي!الجاهلى""الأدب

عنانيمصطفىتأليف"زيدونلابنالجديةالرسالةمنالمكنون"إظهار

المط-منقحةثانيةطبعةالقاهرةبمنطقةالمعارفوزارةمفتش

.1345-2791الرحمانية

وحاضرهمالمنيفماضيهمو"العربأحوالمنالعجب"أعجب

عطيمفيعليهمالقهاروغضبعنهمالجباررضامظاهر)أو(المخيف

حقىالحقعبدالسيدنطم-الحاضرةحالتهمؤاليمالغابرةسيرتهم

فيبعليكدهالكبرىالإسلاميةالكليةفيالأستاذالبغداديالأعطمي

مصر-الرافعىصادقمصطفىالسيدقلممنبمقدمةمفتتحةالهند

كبير.32ص

...دمشق-التقىأديبتأليفالتلاميذ""أغاريد

داربمطالأولالجزء-الأضبهانيالفرحلأبى)كتاب(""الأغاتي
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-801

901

011

-111

-112

-113

-114

115-

-116

117-

أعلامهوجميعغرنمهوضبطوتصحيحهمراجعتهبعدالمصريةالكتب

القوافيوفهرسوالقبانلالأعلامؤام!ءالشعراءأس!ءفهرسوبآخره

535.ص1345-2791

فيمنثورشعروهومطرجورجتأليفواوادي"القمةأناشيد)إ

.011ص2791بيروتالوطنيةمط-مختلفةمواضيع

.6ءص-قبعينسليمتعريب-جنيفتورتأليف"الحب"أنشودة

بالمدرسةالتاريخأستاذالكعاكعثمانتأليفالجزائر(،فيالعرب"بلاغة

تونسصالعربمكتبة-التونسىالعلمىبالمجمعوعضوالخلدونية

82.

.الاتحادبمطثانيةطبعةالعرجمب"الأدب"تاريغ

صاعدبأبىالمعروفالرحيمعبدبنمحمدللشيخالأابىب""تحفة

المجلةفيفرانغبريالباعتناءعبداددّهبشيخالملقبالغرناطىالأندلسى

.403ص2591باريسالاسيوية

الخانجىمكتبةباعتناءالملكيةوالآدابالسياسة"حمدونابن"تذدزة

.أ-3452791النهضةمط-

ضاحبصفيريوسفتأليف.الأشواقرسائلأوالأفكار""ترجمان

.144ص2691بيروتقوزمامط-بيروتفيالمدارسمكتبة

منالمقتضب)1(جنىبنعثمانالفتحأبىللإمامرسانل"ثلاث

أمثلةوخواصالهمزعقود)3(الكاتبإليهيحتاحما)2(العربكلام

.1334مصر-الفعل

علىالردفي)1(:الجاحظبحربنعثمانلأبيرطئل""ثلاث

بنشرهاعني.القيانفي)3(الكتابأخلاقذمفي)2(النصارى

.77ص1344-1326السلفيةالمط-فنكليوشع

.211صنيويوركالغربمراهَمط-ماضىأبىايليانظم""الجداول

789



015مخويحتوي933(الرحمنعبدالقاسم)أبوللزجاجي"الجمل"-118

بنمحمدالأستاذحواشيهوتعليقبنشرهعنىاللغةأبوابمعظمفيباباً

.204ص2791الجزائر-شنبأبي

وهوالمنعمعبدمحمدالمرحوموضعهامنثورةأشعاروالخمال""الحب-911

.144صعمرهمنعشرةالسادسةفي

عننمحثوهوالثافيالجزء-حسينطهتأليفالأربعاء""حطيث-012

.015ص1ا-344269المصريةالكتبدارمط-الغزليينالشعراء

الزهرةمجلة!اته-رويقتوفيقالانكليزيةعننقلهالمالدة""حديث-121

.176ص2791بمطعتهاوطبعالحيفاوية

أستاذ-الحلوأفنديلنسيمالجديد"الاستاذمعالمفيد"الحديث-122

*2791الأميركيةالمطبيروت-بصيداالأميركيةالمدرسة

مط-الحسينىبكجلالعلىالفاضلديوانوهو"النفس"حديث-123

.1345السلفية

بنعلىبنالدّههبةالسعاداتأبوالدين)ضياء"الشجريابن"حماسة-124

بنقلهعنى(الشجريبابنالمعروفالحسينىالعلويحمزهبنمحمد

.327ص1345الدكنابادحيدر-كرنكوفريتسوتصحيحه

.137ص2391بيروت-الريحانيلأمين"الحريم"خارح-125

محمدبكرأبوبنشرهعنى"زيدونابنرسالةلضرحفيالمخزون"الدر-126

.348صالصفديالدينلصلاحوالشرحعليم

مصر-البهنساويحسنمصطفىعمرللشاعر"البهنساوي"ديوان-127

.152ص2791

.الاختبارفوائد*التوربم""!يوان-128

.802ص2791صيداالعرفانمط-عصريشاعرالحوم!اني""ديوان-912

.021ص2791مصر-العاصىأفنديأحمدليفنأ"العاخي"ديوان-013
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-131

132-

133-

134-

-135

136-

137-

138-

913-

014-

مط-نسيملأحمدشروحوعليهالثانيالجزءالديلمى"مهيار"ديوان

.373صا-3452691المصريةالكتبدار

بقلمأعلامهأشهرمنومنتخباتالأدبفيأبحاثسلسلة"الروانع"

ديسمبرلغايةجزءا11ًمنهصدرمتفرقةبأجزاء-البستافيافرامفؤاد

.133بيروتاليسوعيينبمط2791

الواحدعبدمحمدوتأليفجمعالبدور"رسائلفيالسرور"رياض

الحديثةالترقىمط-والمختلطةالأهليةآالمحاأمامقضاليةأشغالكاتب

.176ص1343-2591

مناقتطفه-اللبنانيالناعمةرئيسالبكفاويالياسللقس"السعادة"سبيل

.383ص2691بيروتالاجتهادمط-برتيهالأبنآليفمنالفرنسية

صدّرهوقدالتونسىبكرأبىلسعيدشعرمجموعة"السعيديات"

وفيتونسبلادفيالأدبتاريخفيبمقدمةابراهيمراجحالسيد

.014ص1345تونسالأهليةالمط-الأخيرةنهضته

بطرسالخوريبقلمواجتماعيةولغويةأدبيةمقالاتوفيها"الستابل"

.032ص2791بيروتصادرمطبستافي

اسكندرعيسىبنلفوزينثحيدا14ًفِىقصيدة"طيارةفي"شاعر

.14ص2691البرازيلسانباولو-معلوف

شعراءمختاراتيحتويالأوللجزء1الحاضر"العصرفيالجزانر"شعراء

محمدلمولفهاللغويةالمفرداتشرحمعوصورهموتراجمهمالجزانر

.402ص13451-ء29تونسالعربمكتبة-الزاهرىِالهادي

التىالقصالدأشهرعلىيحتوي-بكشحوقىلأح!"الشوقيات"

مط-المدارسفيامحتعمالهاالمعارفوزارةوقررتبكشوقىنظمها

.115صالمعارف

محمدطبعهأعاد-البكريتوفيقمحمدلمؤلفهاللؤلؤ،("صهاريج
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.388ص-الأزهربميدانمكتبةصاجماالحجاج

-الداؤديومحمدالجنديسليمالأستاذينلواضعيه"الأدب"عدة-141

.88-69ص1345بدمشقوالثالثالثانيالجزءمنهطبع

دكتورفوزيمحمدبقلماجتماعيأخلاقىأدبى"والغربالشرق"عشاق-421

.391ص1346-2791التقدممط-والاَدابالفلسفةفي

الراسى-أفنديأنيسترجمةالهنديالشاعرتاهورتأليف"العيون"-143

.32ص()البرازيلسانباولومط

خميسملاالشيخنظممن-التويجىديوانأوالاختبار""فوائد-144

.71صالتويج

كتابهذامقدمتهفيقال-حسينطهللدكتورالجاهلى"الأدب"في-145

حلاصةوهو...يخصولإليهؤاضيفتفصلمنهحذفالماضيةالسنة

الاَدابكليةمنوالثانيةالأولىالسنتينفيالجامعةطلابعلىيلقىما

الاعتمادمط-والنشروالترجمةالتأليفلجنةبعنايةطبع

.375ص2791-1345

الفاضلنظم"الزكيةوالعترةالبريةخيرمدحفيالغديرية"القصيدة-146

.1341استانةالشمسمط-الحسينىمحمود

العالمالشيختأليف.والأزهار"الطورحكمعنالأسرار"كشف-147

بتصحيحهاعتنىالمقدسىغانمبنأحمدبنالسلامعبدابنالد-شعز

اليودورسيوسفالفقيرالفرنساويةاللغةإلىالعربيةاللغةمنونقله

.118-.24ص2191باريسالسلطانيةالطاعةبدارغرسين

لحسنحواشىوعليهصورةوثمانينبخمسمزين،(ودمنة"كليلة-148

.314ص1344-2691مصرالمنفلوطىلطفيومصطفىطباره

الترقيمط-المرصفىناللحسنمحمدالأستاذبشرح"ودمنة"كليلة-914

.288ص2791
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-015

-151

-152

-153

-154

5ء1-

-156

-157

-158

بنالدينزصنللشيخ،(الوظائفالعاهـمنلمواسمالمعارف"لطائف

.368ص1342-2491الحلبىعيسىمط-الحنبلىرجب

أعاد-تيمورباشاأحمدبنتيموربكمحمدطمرحوم"العيونتراه"ما

.156ص2791السلفيةالمطالمؤلفشقيقتيموربكمحمودطبعه

النطفيالواحدعبدبنفتحىمحمدالشيخنطمتخاميس""مجموعة

الأثرياتأىالبغداديقصيدةتخميسوالباديالحاضرتحفة)1(وهى

القلب)3(الهمزيةتخميسالكنزيةالعطفة)2(تقريراتوعليها

مأقصيدةنخميسالتهانيداربلغة)4(المدجبردةتخميسالجرج

.0134-2291الكتبدارإحياءمط-هاني

المفحماث)1(وهىالمذكورفتحىمحمدللشيخضحروح""مجموعة

التطر-نر)3(الهمزيةالقصيدةعلىالابريزيةالأخرزة)2(الوترياتعلى

هاني-أمقصيدةألفاظبعضحلفيتقرير)4(المدجبردةعلىالمليح

.1-0134229الكتبإحياءدار

"فيكتابعليهااشتملالتىالتاريخيةالعلميةالأخطاءبيانفي"محاضرات

مط-المعارفبوزارةالمفتشبكخضريمحمدللشيخالحاهلى"ال!ثعر

.85ص2791الشباب

لأبيالأغافيكتابمختصروهووالتهالما،(الأخبارقيالأغافي"مختار

الأنصاريمكرمبنمحمدالدينجمالتأليفالأصبهانيالفرح

الأولطالجزء-العربلسانصاحبمننلوربابنالشهيرالخزرجى

.176صر،ا-3452791السلفيةالمط-جزءاًعشرفىمن

.64صجنيديأفنديعلىترجمةبرنار"سابا"مذكوات

الد-فىمحيىمحمدبضرحالهمذاتي"الؤمانبديعالفضلأبىمقامات

.048ص1342-2391الأزهريةالمطالحميدعبد

والأمثالوالنوادروالحكموالاجتماعوالفلسفةالأدبفي"المقتطفات"
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915

016

161

162

163

164

165

16!

167

مكتبةبنشرهاعنيتواحدبمجلد3جزءزيدانحبيبلجامعها

.478ص2791العموميةزيدان

أجودمنهـارةمجموعةوهىاسعباسية"االدولةفيالشعر"ملود

شاكرعثمانوضعالعباسىالعصرفيالعربشعراءمنالفحولكلام

.002صا-2791345النهضةمط-

شاكر-عثماناختارهاجبرانخليللجبرانمقالات"الخيال"مملكة

بمصر.النهضةمط

176ص2791الشبابمط-جبرانخليللجبران"أرواح"مناجاة
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الشافعىالمحلىمحمدبنمحمدالدفىجلالالشيخشرحعلىالشافعي

الجوينىاددّهعبدابنالملكعبدللإمامالأصولفيالورقاتعلى

391التصانيف



-252

-253

-254

-255

-256

-257

-258

-925

026-

.256ص6،13المنيريةالطياعةإدارة)478(الشافعي

الأحمديةالحضرةفيضمنالالهيةبالفتوحاتالربانية"الارشادات

المغربيبرادوالعربيبنحرازمعلىالشيختلقاهاالتى"التيجانية

فيالهمزيةمتنعلىالتيجانيالعباسأبىشيخهمنالتيجافيالفاسي

البوضيرك!-محمداللّهعبدأبيالدفىشرفللامامالبريةخيرمدح

.151ص1344المعاهدمط

الجزائرعلماءمنالشريفمحمدبنالسعيدتأليف"الصحيح))الاسلام

.124صالمنارمط-

ودحضالمبشر-فىشبهردفينمحثكتاب"الأكاذيب"اعاجيب

1345النجفالحيدريةالمط-العربياللهعبدلمؤلفهاعتراضاتهم

.مجاناً()نمذل

حبيبمحمدللشيخ"للجنةالمدخلةالمصافحةسندباتصالالمنة"إكمال

.1345-2691المعاهدمطلشنقيص1ادلّه

الطرسوسية.الفتاوى*المسائا!"تحريرفيالوسائا!"أنفع

الفرائضصدقفي"المكنونةاسجواهرافيالم!ونةالأسرار"إيعنحاح

المعاهدمط-الرسموكىالجزولمطسليمانبنأحمدلسيديالمسنونة

.254ص1344

الشيخللأستاذالاممام"أ!ح!فرسماتباعلوجوبالأعا،ا"إيقاظ

.1345المعاهدمطالشنقيطيادتّهحبيبمحمد

شيخالمتوليمحمدللشيخعشر"الأربعةالقراءالأئمةأسافيرفيالغرر"بديعة

.(مجموعة)ضمن1134الاتفاقمط-سابقاًالمصريةالمقارىء

عبدالشيختأليف"والتاريخوالأدبوالاجتماعالدينفي"البيخات

314صالثافيالجزء2791-1344السلفيةالمط-المغربىالقادر

.المنارءلصاحبالمؤف!ترجمةمقدمتهوفي
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261-

262-

263-

264-

265-

266-

267-

268-

926-

الد-شهبةالسيدتأليفاخيرة"ااسعترةامجدلاحياء"التذكرة

ترجمته3معجاوهوفي0132بغدادالسلامدارمط-الشهرستاني

.1345الملايوبلغة

عبدمحمدأبوالدفىزكىالاماموهوللمنذري"والترهيب"الترغيب

في4طبعهأعادت-الحديثفي)2656(المنذريسعدابنالعظيم

.2791العلومإحياءدارأجزاء

عيدالرحمنعبدمحمدللشيخ"الأصولعلمإلىا!ححولا"تسهيل

مصطفىمط-بمصرالشرعيةالعليابالمحكمةالقاضىالحنفىالمحلاوي

.1341الحلبىالبابي

فيهتعرض-الببلاويمحمدللسيد"الشريفوالقرَانبالنبي"التعريف

المصريةالكتبدارمط-أحرفسبعةعلىالقراننزولعلىللكلام

.أ-2791ء24

بهامسطبع-التأويلوأسرارالتنزيا!أنوارالمسمّىاجميخماوي"ا"تفسير

.845ص1344-2691صبيحعاحطمحمدالتزامالشريفالمصحف

مجلة.ءمنشىرضارشيدمحمدالسيدللأستاذاطعيم"القرآن"تفسير

درسهإنشاءعننقلهالذيعبدهمحمدالشيخالامامتفسيرضمنهالمنار

-المنارمطالفائدةعظيمةجوهريةزياداتعليهوزادالأزهرفيعليه

.052ص2791

النجف-الشهرستانيالدينلهبةا!لحية"احلهتموانععنأخفتيعثر"ا

.1342تبريزوفي0134

السلامدارمط-الشهرستافيالدينلهبةأضشبيه"اتحريمفي"التنبيه

.0134بغداد

مط2جزء-السيوطىاللجلالاطث"ماموطأشرحالحوالك"تنوير

.1343الكتبإحياءدار
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الدّهعبدلأبىارسوأسا"حديثمنالأمححولجامعإلىارحول!ا"تيسير-027

المططبعهأعادت-الديبعبابنالشهيرالشيبانيالرحمنعبدبن

.1346مجلداتبأربعالسلفية

ادلّهحبحبللأستاذبهأجازةوعليهالكبير"الأميرالمثيخ-"ت271

.1345المعاهدمط-المثعنقيطى

منه!حدرجوهريطنطاويللشيخ"الكريمأغرآناتفسيرفي"الجواهر-272

262ص1343الحلبىالبابىمصطفىبمطعةالرابمالجزء

.291والسادس402لخامم1ر

سند-الدينزكىمحمدللشيخ"المنبريةالخطبفياشكيةا"الجواهر-273

.1345المليجيةمط

الربانيالطالطكفايةعالمحما"العدوياصعيدياعايالشيخ-"حاشية274

سنةالمولودالحسنأبيعليالعلاّمةقأليفالقيروالازيدأبيابنلرسالة

.2691-1344الأزهريةالمط-758

أحمدبنالصمدعبدللشيخ"الجمعةخطبفِىاس!معةا-"حسن275

.1343الشرفمط-السنانالحسينى

اوالحكموأمححولالاسلامكتابفيأسعلماء"اكبارهيئة-"حكم276

منمؤلفهيفصلالحقانيةوزارةفيالشرعيينالقضاةمجلستأدسما

.04صالسلفيةالمكتبةمنمجاناًيوزع-الشرعيالقضاء

هذاطبعأعادت-الزهراويالحميدعبدللسيدالمؤمنين"أم"خديجة-277

.م2791المنارمكتبةالكتاب

-الأنصاريجتةبنابراهيمبنيعقوبيوسفلأبي-"الخراج"278

مقابلتهابعد1346السلفيةالمكتبةطبعهأعادرت-حنيفةأبيصاحب

التيمورية.بالخزانةمودعةخطيةنسخةعلى

-المنارمجلةصاحبرضارشيدللشيخ"المحمديةايىة-"خلاحكة927

691



.72ص2791المنارمط-والأسانيدبالتعاليقومشروحةمشكولة

بالأولية"المسلسلةالرحمةبحديثالمؤيدةالعليةا!افعةا-"الخلاصة028

اسهلهأرجوزةويليهالشنقيطياددّهحبيبمحمدالشيخللأستاذ

...المعاهدمط-الدينيةالنصائح

أحمد"الاماممذهبينتحلممنالمجسمةعلىوالرداضشبيهاشبهة"دفع-281

!4مب!ثرص*عني-الحنبابالجوريبنالتبعأبيالدينجماللإلأمام

.84ص1345دمشقالترقىمط-القدسيالدين

المقنعةبأجولتهامتنوعةمهمةسؤا،تسلسلةالمسائالى"عنأصدأ،ئار"ا-282

العلياضياءالدينسبلوتسلكالدينبلسانالعلوممشكلاتخ!

بغدادالنجاحمطالأولالجزء-الشههرستايخماأ!ديمتاهبةالسيدبقلم

.39ص2691

الوهابعبدوالشيخمنصورحسناصثيخاللأساتذةالأسالأم!ب"أسدين"ا-283

مط-الأولالجزءمنهطبع-عنافمامصصفىأاحثحيبحوااسديناخير

.1346انرحطنية

والعقليةالدينيةالردودكتويالحجمصغيرةرسالةاعوحابية"اعاى"الرد-284

اددَهبلاديْأجروهاالتىالفظائعشارتكابهمأ!هابيينامذح!عاى

النجفالعلويةالمطالأورمهاديالغرويعابمحمدللشيخالمندسة

1345.

الرفاعيالراويابراهيمالسيدلمؤاغها"البغداديةالأوراق-"رسالة285

جاءماتتضمندينيةرسالةوهى.عابالسلطانالسيدبجامعالمدرّس

1245بغدادالنجاحمط-عليهموالردالمنكرات!تالوهابيونبه

.21ص

زينبنأحمدل!مسيد"والكتاباسعترةاحقليعلمواالأاصبابلذوي"انرسالة-286

قوسي.جاوهفيالثانيةالطبعة-العلويإ(جوينيالحسينبنالعابدين
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بخيت-محمدللشيخ"والطلاقالزواجمشروععنالأغلاق"رفع-287

.1345السلفيةالمط

القاسمأبوالقاضىشرح"المقصورةمحاسنفيالمستورةالحجب"رفع-288

أبىالاماممقصورةقصيدةعلى).76(لغرناطى1أحمدبنمحمد

السعادةمط2جزء-القرطاجينيالأنصاريحازمبنحازمالحسن

.184وص991ص1344

محمدللشيخاشسهروردية"الادهـيسيةالأحماءفيالسندسية"الروضة-928

.1341المصريةالعلوممط-التونسى

محمدالشيخللأستاذ-والأخلاقوالتاريخالد-فىفيالرضعاد""سبيل-092

.1345الرحمانيةمط-السودانيةبالمعارفالمدرّسبشاشهصاع

باد1حيدر-عليبنالحسينبنأحمدالبيهقىللامامالكصبرى،("السنن-192

.1344"صدكن

ابراهيمللسيد"والطبيعةالهيئةأهلنظرياتانتقاداتفيالشريعة"سور-292

.66ص1342مصرالعربيةالمط-فعى1الرلراوي1

محمدابنيحيىللإمامالمستحقين،ذعلىالقسمةالواقفينألفانأتأ"شرح-392

.1341نونسلعرب1مط(مالك)فقهبالحطابالمعروفالرعينى

الدرةعلىالممىمنودي(حسنبنمحمدالضيخ)هوالسمنودي"شرح-492

لجزري1محمدبنمحمدللشيخ"المرضيةأصثلاثاالقرآاتكفيالمضيئة

.1342مصرالتفدممط-الشافعى

)ذكرتهالحرم!ن"خداموجمعيةنجدسلطانبينالمفاوضات"صور-592

.2791(ممارسالهلالمجلة

حلبالعلميةالمط-الجوزيةقيملابن"النبوي"الطب-692

1346-2791.

عنفيهتكلم-الجوزيةقيملابن"الشاكرينوذخيرةالصابرين"عدة-792
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.0134السلفيةمط-والشكرالصبرقسمينإلىوقسمهالايمان

عبدلابن-المسائلتحريرفيالوسائلأنفعأوالطرسوسية"!الفتاودط-892

المدرّسخفاجىمصطفىوراجعهصححهالطرسوسىالصمد

.بالقاهرةالشرعىالقضاءبمدرسة

باللّّهالعارفتأليف"الشاذليةالطريقةتفضيلفيالربانية"الفتوحات-992

.0134المعاهدمط-الشاذ!االفاسيمسعودبنمحمدبنمحمد

حنفي()فقهبالرهون"المرتهنبانتفاعيتعلقف!يماالمشحودط"الفلك-003

مط-نصارممطالاًاللكنوىالحيعبدمحمدالسيدالحسناتلأبي

.1345المعاهد

الادريسية"الأحمديةالسنوسيةالطريقةإجازةفيالربانمة"الفيوضات-103

.1342استنبول-السنوسيالشريفأحمدالسيدثبتوهو

عيسىمط-جوهريطنطاوىللأستاذ"العصريةوالعلوم"القران-203

.1344الحلبي

ادلهعبدبنأحمدابنمحمدجزيابنللعلامة"الفقهية"القوانين-303

.أ-3412691تونس741(سنة)المتوفىالغرناطى

للجلال(الجوامعجمعمقدمةلثرحعنالكشففيالجامع"القول-403

المالكىالعدويمخلوفمحمدبنحسنينمحمدالشيختأليف-المحلى

.1341السعادةمط(الفقه)أصول

للمؤلف(وغيرهالذكر)فييق"ا!إاأدعياءعلىالردفيالوثيق"القول-503

.4134المعاهدمط-المذكور

الأخلاق-والايمانالأخلاق3"والحديثالقرآنفي"مباحث-603

السلفيةالمط-ابلسىال!االمغربيالقادرعبدللشيخالخوالعبادات

227ص1344

العالمجن"خيرخدمةفياسعالم!تاِربنعمةالمسمىقصائد"مجموع-703
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-803

-903

-031

-311

-312

-313

3-4!آ

-315

مط-بنبابالشيخالمشهوراللّهحبيبمحمدبنأحمدالشيخلمولانا

الناظم.ترجمهْوبأوله251صأ-3452791المعاهد

القرنيةفياليمنعلماءمنالواسعىالواسععبدالشيختأليف"مجموعة"

كتابمنجمعهالبشرسيدحديثوترهيبترخيصفيالمختصر1()بها

حديثالأربعينشرحالبهيةاللطائف)2(وغيرهماوالاحياءالمنذري

ومحاسناليمنفضلفيللحزنالمزيلالبدر)3(الودعانيةوهىالسيلقية

.1345الأخويالتضامنمط-المننذاتصنعاء

بهذكرهدلمطللوردبالانكليزكحأصلهلإرسطالإ*"اخرباايقاف"مختار

أتمهالبارودكححلمىاحماعيلوترجمهالغراءالشريعةومدحإسلامه

.2491بالاسكندريةالتجاريةالجريدةمط-1341سنة

للشيخأسفقه"اوأصولالاسلام!بأضشريعاتاصيخفيأسنكلتحيةأ"المختارات

مط-الملكيةالحقوفمدرسةلطلبةوضعها-بكالفتحأبىأحمد

.0134النهضة

واجبمنأسلبابالبقيأهافيماابأيماهـبااصئرب"مختصحر

المدني-رضوانالسيدبنأحمدمحمدبنعباسوضعه،،الأنساب

أحمدالد-شلشهابالمهديأوصاففيالشهدفيالقطرمنظومةويتلوه

.291ص1345المعاهدمص-الخليجىالمصريالحلوافي

803رقمأنظر"البثر"صبحديثوشحيبترغجبني"المختحر

.!)مجموعة"

للشيخأسذهـية"اعلىخف11ببصا!!هتقاطمنعتهتثأ(سصاكي!"المرهفات

.1344السلفيةالمط-بخيتمحمد

محمدبنأحمدالشيخالطريقةمشايخشيخنظمأكشا!،،أطث"مسا

.015صا-3152691المعاهدمط-اددّهحبيب

السيدللشيخالمراصدوخلاصةالمقاصدبغيةالمسمى؟صعمقر""المساشالى



316-

-317

-318

-931

032-

321-

322-

323-

مط-الخطابىالإدريسىالحسينىالسنوسىبنعليالسيدبنمحمد

.014ص1344المعاهد

علىالامامبنالسبطالحسينياسعابدينازينعايبنزيدالأمام"مسند

بالمجموعويسمى-جدهعنأبيهعنرواهماوهوصالب"أبىابن

مط-البغدادياسحقبنالعزيزعبدالقاسمأبيجمع-الفقهي

.0134العلميةالمعارف

وتليهاالغزالمطحامدلأبى(،النفسمعرفةمدارجفيالقدس"معارج

ضبريالد-شمحيىبنشرهعنىأيضاًلهالتائيةوالقصيدةالهائيةالقصيدة

.137ص2791أ-346اسسعادةامط-الكردي

الاصلاحفينححثأخلاقياجتماعيفلسفىكتاب"المحمدية"المعارف

الخالصالدّهآيةمولانامدرسةمنللوجودظهركتابأولوهوالدينى

.147صأ-2291341الرحمانيةالمط-الخالصىمحمدللشيخ

بنمحمدبنالدينمحيىالأكبرللشيخ"القرآنبآيالرحمن"مناجاة

.1342العصريةالعلوممط-الأندلسيالحاتمىالعربيبنعلى

كبيرالزرقانيعباسللسيدالمبادىء"*اتالشرعيةالأحكام"منتخبات

.2791المقتطفمطالشرعيةالعلياالمحكمةكتبة

الد-شلهبة)ع(محمدآلأيمةعنالمروىالمنسكوهو"الحاج"منهاج

.1342بغدادالفراتمط-الشهرستاني

بنأحمدالشيخلمولانا)ا!سنوسى"ضيحنا!ءخفمفيالقدإسىب"مواهب

.201صأ-3452791المعاهدمط-اللّّهحبيبمحمد

التجويدعلمىفيالوحيدةالمعلمةوهواصعشر"اانقرآاتفي"النشر

الجزريبابنالشهيرالدمشقىمحمدبنمحمدالخيرلأبىوالقرآات

التوفيقمط-دهمانأحمدمحمدبتصحيحهعنيالثانيالجزء)833(

.458ص1345دمشق
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324-

325-

326-

327-

328-

932-

)محرم(سنةكلعاشورأءفيالمظاهراتعنتبحثرسالة"دامعة"نظرة

لاجامعةفيالأصولعلمأستاذياسينالمرتضىالشيختأليفمن

.2791بغدادالفراتمط-البيت

سيناأبيمصطفىالشيخالأستاذخطبوهى"الزينبية"النفحات

.1343السلفيةمط-الزينبىالمسجدخطيبالحمامى

يوسفالابراهيمالشيخللأستاذ"الجميلللعتبالجليل"النقد

الجميل.العتبعلىردوهوالجزائرياطفيمش

اللّّهعبدالدينناصرللقاضي"الأصولمنهاجشرحفيالسؤل"نهاية

المنيريةالمط-الشافعيالاسنويالد-شلجمالالبيضاويمحمدبن

.4جزء1342

النهضةأسرارالمؤلففيهبيّنتحلملىتاريخىكتاب"الحسين"نهضة

هبةللأستاذ.الخوالاجتماعيةالسياسيةوالنتائجوأسبابهاالحسينية

.116ص1345بغدادالسلامدارمط-الشهرستانيالدين

المبينالكتابرواياتبجميعالقراءةجوازفي"المقرئينالقراء"هداية

بينبهاعالمحضوركلتوقفبلاالمعتادةالروايةبغيرالقراءةوجواز

مقرأةشيخالجناينيغنيممحمدخليلالشيختأليف-المستمعين

.1341الاتفاقبمطمجموعةضمن-المنوفيالشيخالمرحوم

202



033-

331-

332-

333-

334-

الخامسالقسم

مسيحيةدينيةكمب

عنودناعهحمصىعارف-ضفحة24فيماسويما"أم"أرثدكسى

البولسى-اندراوسالياسالأببقلممفالاتثلاث16صالماسونية

حريصا.

للكنيسةالابقطيحسابقواعدوتتمةشرحفيالبرموسية""التحفة

والابفطاتالأدوارمعرفةعلىيشتملوهو-الأرثذكسيةالقبطة

وتتماتهاشروحاتهامعالقواعدوفيهوالأصواموالرفاعاتوالأعياد

والتواريخ-والسنينوالأيامالشهورفيوجداولأبحاثذلكوبعد

مط-البرموسىالمسعوديصليبالمسيحعبدالايغومانسلمؤلفه

.617ص1641-2591الشص!

الخورك!أجوبةمعاليونانياللفنىلمؤمنى"الالهيالقداس"خدمة

الآباءمط-كوش2هابيلالأب.بنشرهعنيالأوروبيةبالموسيقى

.79ص2691بالقدسالفرنسيين

حبيقهيوسفالقستلفيقهأجادالذيالنقضوهوالنقد""دحض

الجهادمط-صوانفؤادبقلمالأوهامرفععلىالأيامهذهفيوأذاعه

.118ص2591

رسالةفيحبيقهيوسفالقسادّعاهمانقضوهو(الأوهام"رفع

.42ص2491الصبرمط-بولادموسىبقلم-السلام

302



الاصلاحمطالمسابكيين"الأخوةلتطويبالاحتفاليةالأعياد"ذكرى-335

.،7ص27"ابيروت

كنشلياريمينطنوسيوسفالخوريحياةوهو"اليوسفية"الزنبقة-336

بقلم-الورديةراهباتجمعيةوموسسبالقدساللاتينبطريركية

.168ص2691بالقدساللاتينمط-العمشيتىيوسفالخوري

بطرهـكىالكرسىفيالكاثوليكيينالملكيينالرومطائفة)قانون-337

.37ص269!هبحيفاالزهرةمط"الأورشليمي

المتقدمين-كرماتفيالثمينالكنزكتابأو"الكرمة"كتابصعرفة-338

الكبيسةوالسنينوالسيروزوالابقطاتالأدوارمعرةعلىيحتوي

حسابقواعدالكاملةالكزمةوقبلوالأصواموالرفاعاتوالأعياد

تأليفمختصرةكرمات6الكاملةالكرمةوبعدالمعهودةالابقطي

الشمسمط-البرموسىالمسعوديصليبالمسيحعبدالايغومانس

.044صا-6432791

هبالر1البجدرفلىمباركبطرسالقستأليف"حياهينبوعادله"كلمة-933

الكتابمنالوعطةالموادمنمادة08ضمنهصفحةه0.فيالماروفي

الوعظولضوطالواعظمهنهْفيهاوصففصلا22ًبهؤالحقالمقدس

.2691بيروتالكاثوليكيةالمط.الخ

بطريركرحمانيافرامالسيدبقلمافراممارنشيد"الربميلاد"عيد-034

السريانيةالمط-وفرنسيةعربيةترجمةومعهالسريانيبالمتن-السريان

.26و15ص2791بيروت

الراندءمنشىبقلم"والمحمديةالمسيحيةالديانتينبينماالجلية)المقابلة-341

.56ص-حدادقسطصافندينجيب

المعملمط-الكلدأنيكدكييوسفللقس"الطقسية"المنتخبات-342

.2691البصرةالكاثوليكى

402



343-

344-

.8ص2691الناصره-موسى(لنقولاالدّهبرفي"موعظة

السنةصيامفيعقلأنطونللخورك!مواعظثلث"المسيح"يسوع

.23ص2791بيرونتجدعونمظ-الحالية

502



345-

346-

347-

348-

934-

-035

-351

السادسالقسم

الاتثصادوعلموالشرانعوالقوانينالسياسة

ابراهيممحمدللأستاذالايجاز"حسنمفترياتمن))الاحتراز

طهران-طهرانفيالحقوقمدرسةفيالمحصلينأحدالخراسافب

502.ص1345

نوابمجلسعامسكرتيرجمالبكفؤادتأليف"البرلمانية"الأوضاع

.352ص1346-2791المصريةالكتبدارمط-المصريةالحكومة

"والحقوقالأدببعلمىوتعلقهالسياسىالاقتصادأركان"خلاصة

.125ص2691بغدادالحديثةالطاعةدار-غزالهسليمانللدكئور

ترجمهحيدرعلىالأستاذتأليف"الأحكامجلةشرحالحكام"درر

يافاالثانيالكتاب-بيافاالحقوقمجلةصاحبالمحاميالحسينىفهمى

بحيفا.أوبيافاالسابعإلىالثالثالجزءوطبع2791

روفائيلمخلوفأسعدالمحاميلمؤلفه"المحامينورفيقالمتداعين"دليل

.55صر،-بيروتالسلامدارمطاللبناني

مدرّن!بكالهلالمطنجيبأحمدتأليفالعقود"فيالمدفيالقانون"شرح

والحوالةالبيعفيالأولالجزء-الملكيةالحقوقبمدرسةالمدنيالقانون

.677ص5-2491الاعتمادمط-والمقايضة

عفيفيمحمدللسيدالاقتصهادية"المباحثفيالأحمديةالثمرات"فواند

.2591المقتطفمط-البقلىبك

602



عبدالدمحعورتأليفمصروفيأوروبافي"الخاصالدولي"القانون-352

.1228ص2!بزءهيفأبوالحميد

بك-مصطفىوسيدبكمريسيكامللمحمد(المختلطةالمحام"قوانين-353

.2691نصرمط

فيخطبمجصوعةهي-بكحربطلعتلمحمدخطب""مجموعة-354

طبعهاوالتزمتجمعتها-مصريكلتهمماليةاقتصاديةموضوعات

026.ص2791مصرمط

ينايرلغايةوالملية"الحسصبيةوالمجالسالشرعيةالمجامقوارين)مجموعة-355

.2691نصرمطكشلاسيدومحمودرضىاللطيفلعبد2691

...مصر-الدينز-شحلميمحمدللأستاذ"المصريةالقوانينفي"المواعيد-356

.386ص

702



-357

-358

-935

036-

361-

362-

363-

السابعالقسم

في

الرياضيةوالعلومالصحةوعلمالطب

المتنوعةوالفنونوالزراعية

عيسىأحمدللأستاذا!رب"اعندوا(صكحالةوالجراحةالطب)آلات

.1343مصرمط-بك

ص2791المعارفمط-محفوظنجيبللدكتوراورء""أمراض

.بالصورمزسن038

الكتبدارمط-الدرديرييحيىأحمدللأستاذ"التعاون"

.ا-3442691

جلالطوتعريب!يثدافيدالدكتورتأليفلطصبدئين)كتابإ""الجبر

بغدادالمعلمينوداربغدادثانويةفيالرياضياتمدرّسرزيقاُمين

.226ص2791

الهلالمط-فياضنقولاللدكتور"والأدبالصحةفي"خواطر

.188ص2791

-شلفوناسكندروترجمةروانمتتأليف"الموسيقيةالمعارف"دانرة

.016صرعمسيسمط-الأولالجزء

البصيرمط-عرقتنجيجورجللدكتور"الأطفاللوقايةالأقوال"درر

802



.172صاسكندرية

الصحةمديرخياطحناللدكتوراغانوني"االطبأ!كمسافي"الدليل-364

.795ص2591بغدادالحديثةالمط-العراقفيالعام

الملكلجلالةمرفوعتقربروهو"الاقتصاديةوالحالةاغطنا"زراعة-365

ومعه-الشيوخبمجلسالعضوبكشماسألفردمنالأولفؤاد

.2791المقتطفمطفرنساويةترجمة

خاطربكومرشدترابوالحكماءلمؤلفيه"الطيةوالمداواة"السريريات-366

فييتلونهاالتىالدروسمجموعوهو-الشطىموفقوشوكت

.2791(سنةالطع)تحترسومعدةوفيهالدمشقىالطىالمعهد

06فيخليلأ-مدمحمودالأستاذوضعهارسالةوعلاجها""السموم-367

.2791(مارسهلال)ذكرهاصفحة

2291دمشق-معلوفاسكندرلعيسىا!قديمة"ادمشق"صناعات-368

.46ص

أفنديعوضالعربيةإلىنقلهكووكأرثرتأليف"والصناع"الصناعات-936

شرحفيتوسع-مصرحديدبسكةالخزينةإدارةموظفىمنجندي

.2791مصرمط-وتذييلهألفاظهمنالغامض

الكعاكأحمدالمرحومتأليف"الزياتينزرامحةتاريخفيالثمينأصعقد"ا-037

.41صتونسالعربمط-1342سنةنشرالزياتينغابةأمين

المط-الملكعبدوعثمانالعارفيوسفتأليفالحديد"ححساعة"علم-371

.001ص2791العصرية

علمأستاذنطفمصطفىتأليفالحديثورقيهنثوءهالطبيع"""علم-372

.044ص2791مصر-العلياالمعلمينبمدرسةالطيعة

اسماعيلالمصريةبالجامعةألقاهامحاضرات"المادةخواص.الطية"علم-373

.918صإلى83صمنالمعارفمطالثانيالجزء-بكحسنين

902التصانيفجامع*14



374-

375-

376-

377-

378-

937-

038-

381-

382-

383-

الأولىالسنةبمقررخاصوهوفهمىحسنتأليف"النبات"كل

.85ص2791دمنهورالاخلاصمط-الثانوية

بكتوفيقلأستاذ1ألقاهامحاضرة"بالانسانوعلاقتهالوراثة"علم

وألوانالأمراضفيتبحثالمصريةالصحيةالجمعيةعلىالحفناوي

.26صمصر-الشاذةوالعقولالبشرة

قراطيسهم.عننقلاًالمصر!ن"قدماءعندوعلاجها"العيون

القبالةفنمدرّسباشحاشوكتآلسامىالدمحعورتأليف"القبالة"فن

.303عبغدادبمدارس

الدمشقيالشطىموفقأفنديشوكتلحكيم1لمؤلفه"النسج"فن

بدمشق-العربىالطىالمعهدفيالمرضيةوالتشرجالنسجفنأستاذ

.515ص2791دمشقالبطر-بركيةمط

جميل-أمينللحكيمالصحةعلمفيموجزوهو"الصحة"قانون

.87ص2791بيروتالكاثوليكيةالمط

يوسفالدكتوربمعرفةجمعتطبيهَ"واصطلاحات"كلمات

فرنساويةوهىبمصرالعموميةالصحةبمصلحةمفتشعازوري

.101ص2591بيروتالكاثوليكيةالمط-عربية

فنأستاذمحفوظبكنجيبالدكتورتأليفالنساء"أمراض"مبادىء

المعارفمط-المصريةالطببكليةالنساءوأمراضالولادة

.(الثانيةالطعة)وهى144محى2791-1345

ظهرنوعهمنكتابأول-فنىعلمىصناعى"الصناعة"مبادىء

يوسفتأليف-والناششينالطلبةلعقولمتقنوخيروالشرقبمصر

مط-)القاهرة(بالروضةالانجليزيةبالمدرسةمدرّسيوسفابراهيم

.175ص2791القاهرة

السلفيةالمط-أفنديرمزيلابراهيم"التعاون"مبادىء

021



1343-2591.

إلىوترجمهكنتونهالدكتورألفه"للمتمرنينالعينأمراض"مبحث-384

مط-بدمشقالطيالمعهدرنيسسعيدرضاالأستاذالطيبالعربية

.2291دمشقالاصلا!

السلفيةالمط-أفنديرمزيلابراهيم"الزراعىوالتعاون"المجهود-385

1342-12491.

وعلاقتهاالجميلةالفنون)1("محادثاتأربععلىتحتوي"مجموعة-386

)4(العربيةتتطورهل)3(الكتابتكو-شفيالوسطأثر)2(بالرقي

الصادقيةقدماءبنادىالحسينبنمحمدالسيدألقاهاالتعليمإزاءموقفنا

.47صتونسالعربمط2491سنةخلالفي

والبناءبالريخاصةوكلهاأجزاءبثلاثة،(الهندسيةالجيب"مذكرة-387

-المهندسبكابراهيموتأليفجمع-بالمهندسينعلاقةلهماوكل

والجزء1345-2691خامسةطبعةوثانأولجزءأولىمجموعة

واحد.بمجلد7201صالثالث

نفولاالدمحمورتعريبمترلنكتأليفالأرضهحياةأو"الظلام"ممل!ء-388

.2691الهلالادارةنشرته-فياضبك

أستاذعوضمنصورلجامعها"الموسيقيةوالحانهاالأناشيد"مناظرات-938

.89ص2391رعمسيسمط-بمصرموسيقى

الأستاذالعربيةإلىترجمهراونتجولللأستاذ"العربية"الموسيقى-093

.016ص2791مصرالأولالجزءشلفوناسكندر

الشبابمط-ناصفحفنيالد-شعصامتعريبوالارتقاء""النشوء-193

.115ص2791

الجميلة-والفنونالعامةالمعارفوزارةنشرته"البدنيةالرياضة"نظام-293

.82ص2791بيروتالأدبمط

211



بكخاطرمحمودالأستاذبقلمتقريربمصر(راعىإاالتعاون"نهضة-393

.2691المصريةالكتبدارمط-

نادرجبرائيبلللقس-والجبرالحسابلعلمىضحاملكتاب"النوادر"-493

الضربفيخصوصاًعديدةومسهلاتجديدةقواعدضمنه-

.168ص2791بيروتالاجتهادمطوالفائدةوالجزر

212



أبجديفهرلست

لمؤلفيناءسطبخ

فياعهذكرعلىتدلالمزلفاسمأممامالنجمة"تنبيه"

الحديثةالتصانيفجامعمنالأولالجزء

الألفحرف

اطفيشيوسفألابراهيم)الشيخ(

326الجزائري

23الأسودأبراهيم5

79محمدحسنابراهيم

285-292الرفاعيالراويابراهيم

38338-هرمزيابراهيم

387المهندسابراهيم

246المنذرابراهيم

183تيميةابن

محمدبنمحمدالخير)أبوالجزركطابن

323(الدمشفي

اللهعبدبنأحمدبن)محمدجزيابن

303(الغرناطي

115(عثمانالفتح)أبوجنيابن

الرحمن(عبدالفرج)أبوالخوريبن

201-181

الحنبلي(التبعأبيالدين)جمالالجوزكط

281

ابن

ابن

بنمحمدالدينبهاءالمعالمطأبوحمدون

بنعليبنمحمدبنالحسنسعدأبي

113هـ(ه)62البغدادىحمدون

الرحمنعبدبنعدأدلّه)أبوالدل!ع

027الشيبافي(

183رشد

الرحيم(عبدبن)محمدالأندلسيساعد

112

أبنالدّههبةالسعادأت)أبوالشجريابن8

124علي(

جادمحمدالدين)جمالالفرشيظهيرةابن

صر4اللّه(

غانمابناللهعبدمحمدأبو*الحكمعدابن

213



بنالسلامعبدبنالدين)عزالمقدسي

147أحمد(

692-792الجوزيةقيمابن

892الظرسوسيالصمدعبدابن

931(الدين)محييالعربيابن

هتام(المنذر)اًبوالكلبيابن

155محمد(الدءش)جمالمنظورابنْ

126عليممحمدبكرأبو

248صاعمحمدالشيخالركاتأبو

اللكنوكطالحيعبدمحمدالسيدالحسناتأبو

003

237النووىالدفىمحييزكرياأبو

-55-166(زكي)أحمدشاديأبو

178-20-2-218023

701الأصبهافيالفرجأبو

288الغرناظيأحمدبنمحمدالقاسمأبو

البغدادياسخقبنالعز-نرعبدالقاسمأبو

316

58الحكمعبدبنال!هعبدمحمدأبو

الكلبيالسائببنمحمدبنهشامالمنذرأبو

9

278الأنصارييعقوبيوسفأبو

اسطعيلبنابراهيمالحق)أبرالأجدابي

242(الظرابلسي

34اللهجابابراهيمأحمد)الشيخ(

001منسىالخضرأبوأحمد

الجوينيالحسينبنالعابدينزيدبنأحمد5

286العلوى

257الرعوكيالجزولمطسليمانبنأحمد

703-اللّهحبيبمحمدبنأحمد)الشيخ(

314-322

031أبوالفتحأحمد

67المدفيترفيقأحمد

991الزياتحسنأحمد

شاديأبو"شاديأبوزكيأحمد

84القرفيحسنينأحمد

103السنوسيالشريفأحمد

41-86باشاشفيقأحمد

913شوقيأحمد

013العاصياحمد

85الدمشقيعبيدأحمد

357بزنعيسىأحمد5

76رفاممطفريدأحمد

502الجرأبوفهميأحمد

167-168بزنالعمروسيفهميأحمد

037الكعاكأحمد

035الهلالمطنجيبأحمد

935الدردهـييحيىأحمد

131نسيمأحمد

601التقيأديب

87الغريبأسبر

17-77أرملةاسخق()القس

96الغريبأسد

رستم1أسد

03ذوئبأبورلفنسوناسراليل
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ساعدبأنيالمعروفالرحيبمعبدبنمحمد

الغرناطيالاندلسي
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215فاضلأبووديع

57حنانقولاوديع

المالية3وزارة

293العامةالمعارفوزارة

الياءحرف

الرومى7ياقواتءِ

392الرعينيمحمدبنيحيى

917صروفيعقوب)الدكترر(

382يولم!فابراهيميوسف

228ربافييوسف)الخورفسقفوس(

924شختيوسف

18البولسيالصافييوسف)الأب(

114صفيريوسف*

371العارفيوسف

038عازورييوسف

336العمشيتييوسف)الخوري(!
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9ءفهمييوسف

342الكلدافيكدكييرسم!

186نجيبيوسف
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نشرناالذي،(الحديثةالتصانيفجامعمنالثافي"الجزءطبعتعالىبعونهتم

الماضية.السنةفيمنهالأولالجزء

التىالمؤلفاتبيانوالعلمالأدبلطلابالآننقدمهالذيالجزءهذاوفي

وأضيفللهجرة1345-1346لسنىالموافقة2791سنةخلالفيصدرت

إليهنبهناماوهوالأولالجزءفيذكرهمأغفلالذينوالمؤلفينالكتبأسماءإليه

المعجمتأليففيمشروعناعلىأثنواوقدالأدباءمنوكثيرونالمجلاتأصحاب

ناإذفسنةسنةللوجودتطهرالتيالتصانيفأنواعنشرلمتابعةونشطوناالكبير

منالعصر.هذافييصنفمامعرفةالىماسةوالحاجةعموميةذلكفيالفائدة

تصنيفأومسألةدرسيريدالذيالأديبعلىفيسهلوالعلومالفنونمختلف

)علمالمجلاتإحدىحمتهالعلمْالذيوهذا.شأنهبلوغالىالهدايةكتاب

التقدم.سبيلفيللسيرالضروريةالعلوممنأصبحالبيبييوغرافيا"علمأوالفهرسية

.والنجاح

ماإذوالفبولالرضاءبعينهذهمجموعتناإلىالأدبرجالينظرأنفرجاؤنا

.ْالعربيةللاَثارتخليداًالأدبؤتنشيطالعلمخدمةسوىبذلكقصدنا
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فمارس

ني-الثالجزءا-

..........والجغرأقيةوالرحلاتوالراجمالتاريخكنب:الأولالقسم

........ء................الأدبكنب:افافيالقسم

........................والشعرالأدبفي-ا

.والدروسوالفلسفةوالحكمةالأخلاقوتهذيبوالاجتماعالتربيةفي-2

.........................ورواياتقصص-3

.....................والمعاجماللغةكتب:الثالثالقسم

...............منهايتفرعومااسلاميةدينيةكنب:الرابعالقسم

....................مسيحيةدينيةكنب:الخامسالقسم

..........الاقتصادوعلموالشرائعوالقوانينالسياسة:السادسالقسم

المتنوعةوالفنونوالزراعيةالرياضيةرالعلومالصحةوعلمالطبفي:السابعالقسم

........................المؤلفينباسماءأبجديقهرست
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